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OYNATMAYA AZ KALDI!.. 

26 Aralık 2021  

Enflasyon, dezenflasyon, resesyon, deflasyon, devalüasyon, dolarizasyon, slumpflasyon, 

stagflasyon vb. gibi bir sürü ekonomik terim ile kurulan cümleleri anlamak ne mümkün. 

Birkaç gündür Prof. Dr. Mahfi Eğilmez hocanın Ekonomik Terimler Sözlüğüne1 bakıyorum. 

Şimdi anladım deyip geri döndüğümde; aynı sözcüklerin geçtiği bir cümle ile karşılaşınca 

yeniden sözlüğe bakma ihtiyacı duyuyorum. 

Baktım böyle olacak gibi değil; ekonomi bilimi ile yakın temas içerisinde olmadan, 

söylenenleri anlamak hiç kolay değil. 

İyi ki de “ekonomist” değilim!.. 

 

Ne olup bittiğini anlamak için; “çarpılan küçük yatırımcılar”ı dinlemek, onların dili ile 

konuşmak en iyisi. 

Önce küçük yatırımcılara geçmiş olsun diyelim! 

Küçük yatırımcı “çarpıldı” da biz çarpılmadık mı sanki? 

Bize de çoook çok geçmiş olsun! 

Tek geçim kaynakları maaşları olan çalışanlar ile emekliler, çarpılmaktan kurtulabildi mi? 

 
1 Ekonomik Terimler Sözlüğü 

https://www.mahfiegilmez.com/p/ekonomi-sozlugu.html 

https://www.mahfiegilmez.com/p/ekonomi-sozlugu.html


Birkaç gün içerisi 

Küçük yatırımcıların çoğunu cin çarptı, bir kısmı çarpanlarına ayrıldı. 

Birkaç gün içerisinde; 84 milyon çarpım tablosuna döndük… 

 

20 Aralık Operasyonundan sonra paranın alım gücü eski haline dönebilecek mi? 

Dolardaki düşüş nereye kadar? 

Bu soruya cevap veren kimseye rastlamadım. 

Gelin biraz da rakamları konuşturalım: 

AKP’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002’de 1 dolar 1.67 YTL idi. 

(1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 1.000.000.00 TL = 1 YTL olarak isimlendirilmişti, Ocak 

2009’dan itibaren “yeni” sözcüğü kaldırılarak tekrar TL oldu. Bir tek sıfırlar yok oldu, alım 

gücünde değişen bir şey yok.) 

25 Aralık 2021 tarihi itibariyle 1 dolar, 10.99 TL olarak kayıtlara geçti. 

19 yılda yüzde 428 arttı… 2 

Maşallah! 

“Nass”sınız?!.. 

 

AKP iktidara geldiğinde; dış borcumuz 130 milyar dolardı. 

19 yıl sonunda bu miktar 485 milyar dolara ulaştı. 

Hane halkının borcu 7 milyar TL’den 800 milyar TL’ye çıktı… 

Bu tablo içerisinde “şahsi” durumunuzu mu öğrenmek istiyorsunuz? 

Önce cüzdanınıza bakın, sonra da banka hesaplarınıza göz atın. 

Haaa bir de, daha önce kefen paranızı çıkartıp bozdurmadıysanız yastık altına bakın. 

Sonra üçünü yukarıdan aşağıya doğru toplayın. 

Bir yanlışlık olup olmadığını kontrol için bir de aşağıdan yukarı toplayın. 

Buna aritmetikte “sağlama” diyoruz. 

Bulduğunuz sonuç sizin durumunuzu gösteriyor. 

Ayrıca hararet göstergesi gibi ibreli bir aparata ihtiyacınız yok… 

 
2 https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/akpnin-19-yillik-iktidari-boyunca-dolar-yuzde-4285-avro-yuzde-

522-artti-1872411 

https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/akpnin-19-yillik-iktidari-boyunca-dolar-yuzde-4285-avro-yuzde-522-artti-1872411
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/akpnin-19-yillik-iktidari-boyunca-dolar-yuzde-4285-avro-yuzde-522-artti-1872411


Yastık aldı hedeftir, unutmayın! 

 

Gerçek önünüzdedir. 

O halde ne diye hoplayıp zıplıyorsunuz, neden oynayıp duruyorsun? 

Yoksa fıkradaki3 gibi kafayı mı oynattın Sayın Vatandaş? 

Dolar 18 liraya dayandığında ağlıyor muydun ki, 12 liraya düştüğünde düğün-bayram 

yapıyorsun? 

Paniğe kapılıp, üç-beş kuruşluk birikimini korumak için döviz alan veya satan vatandaşların 

kaybetmesine neden seviniyorsun? 

Bir anlat bakalım. 

4 yaşındaki çocuğa saldırıp hayati tehlike geçirmesine sebep olan pitbull teriyerinden bir 

farkın olsun. 

Üzüleceğin yerde seviniyorsun. 

Sevineceğin zaman şaşırıp kalıyor, aval aval bakıyorsun. 

Kesinlikte tedaviye ihtiyacın var… 

 

 
3 PADİŞAHIN BİRİ 

‘‘Padişahlardan biri, yeni vergiler koyduğunda ya da mevcut vergileri artırdığında, sadrazama; 

• Git bakalım, halkın arasında bir dolaş. Vergilere alışmışlar mı? 
dermiş. Sadrazam da, halkın arasında dolaştıktan sona padişaha; 

• Padişahım, halkın suratı biraz asık, canı da sıkılmış durumda ama işlerine devam ediyorlar… 
Dediğinde padişah da şu şekilde yorum yaparmış. 

• Tamam, demek ki sorun yok. Alışırlar alışırlar… 
Bir süre sonra yine vergiler artırıldığında, padişahın talimatı üzerine sadrazam halkın arasında dolaşır ve 
izlenimlerini aktarırmış; 

• Padişahım, bu kez suratları çok asık. Merhaba desen, yüzüne dik dik bakıyorlar. Sonraki her an kavga 
edecek gibiler. Suratlarından düşen bin parça. Galiba bu kez vergileri çok artırdık. 

• Yok yok. Merak etme sen. Önemli bir şey gözükmüyor. Alışırlar, alışırlar… 
Bu böyle devam etmiş gitmiş. 
Günlerden bir gün, yine yeni vergiler getirildiğinde, sadrazam halkın arasına karışmış, dolaşıp geldiğinde şaşkın 
bir vaziyetteymiş. 

• Padişahım hiç sormayın. Bu kez kafam karmakarışık. Çünkü hiçbir şey anlamadım. Herkes çok neşeli, 
gülüyor hatta sokaklarda dans ediyorlar, oynuyorlar… 

‘Aman’ demiş padişah. 

• Eğer halk dansetmeye ve oynamaya başladıysa, demek ki durum çok kötü . Hiçbir şeyi umursamıyorlar 
demektir. Galiba vergileri çok artırdık. Hemen vergileri indirelim. Yoksa perişan oluruz…’’ 
https://edebiyatvesanatakademisi.com/Icerik.aspx?a=/e/%C5%9E%C4%B0%C4%B0RLER/Makale/Bu-
F%C4%B1kralara-G%C3%BClerken-Bay%C4%B1labilirsiniz/%C3%96mer-Faruk-
H%C3%BCsm%C3%BCll%C3%BC/8F21A9AC-2FDD-4B8A-907C-D4D621422748 

 

https://edebiyatvesanatakademisi.com/Icerik.aspx?a=/e/%C5%9E%C4%B0%C4%B0RLER/Makale/Bu-F%C4%B1kralara-G%C3%BClerken-Bay%C4%B1labilirsiniz/%C3%96mer-Faruk-H%C3%BCsm%C3%BCll%C3%BC/8F21A9AC-2FDD-4B8A-907C-D4D621422748
https://edebiyatvesanatakademisi.com/Icerik.aspx?a=/e/%C5%9E%C4%B0%C4%B0RLER/Makale/Bu-F%C4%B1kralara-G%C3%BClerken-Bay%C4%B1labilirsiniz/%C3%96mer-Faruk-H%C3%BCsm%C3%BCll%C3%BC/8F21A9AC-2FDD-4B8A-907C-D4D621422748
https://edebiyatvesanatakademisi.com/Icerik.aspx?a=/e/%C5%9E%C4%B0%C4%B0RLER/Makale/Bu-F%C4%B1kralara-G%C3%BClerken-Bay%C4%B1labilirsiniz/%C3%96mer-Faruk-H%C3%BCsm%C3%BCll%C3%BC/8F21A9AC-2FDD-4B8A-907C-D4D621422748


Ekonomik Terimleri Sözlüğü’ne bir daha baktım; “arka kapıdan döviz satışı” diye bir ifadeye 

rastlayamadım. 

“Kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi” diye bir şey yok. 

Anlayan beri gelsin bakalım. 

Diyanet’in “Fetva Hattı”ndan; faiz vadeli mevduatta da geçerlidir, kur korumalı da diye fetva 

çıkmış. 

Daha önceden faiz için verilen “haram” fetvası geçerlidir demektir bu. 

İşin ilginç yanı Siyasal İslâmı benimsemiş AKP, 20 yılda “dış güçlere” 516 milyar dolar faiz 

ödedi. 

Laikliği benimsemiş ana muhalefet partisi, Diyanet’in fetvalarını öne çıkartarak, iktidara 

muhalefet etmesi de ayrı bir garipliktir. 

Ekonomi bilimi yeterli olmuyor mu?… 

Siyasi iktidar, “nass”ı deldi! 

Bir kerecik delmekle bir şey olmaz demek ki!… 

 

Ana muhalefet sözcülerinin, bilinen konulardaki soru önergesini neden verirler anlamış 

değilim. 

20-21 Aralık günleri Merkez Bankası’ndan döviz satın alanlar ile döviz satanların isim isim 

açıklanmasını istiyorlar. 

Merkez Bankası’ndan senin benim gibilerin döviz satın almasına yasalar izin verilmiyor. 

Kimlerin döviz alım-satımı yapabileceği zaten bellidir… 

Daha önceden açıklamıştık…4 

Önergeye ne hacet!.. 

 

Ekonomistlere göre, o gün kayıp 128 milyar dolara 7 milyar dolar daha eklenmiş. 

Hazinenin kaybettiği milyar dolarlar birilerinin cebine girmiştir. 

“Dış güçler” var mı işin içerisinde yoksa sadece yandaşlar mıdır, açıklanmıyor. 

“Ticari sır” bu operasyonu gizlemekte de bayağı işe yaramış. 

O gün, vatandaşlar sadece 340 milyon dolar satmış, 218 milyon dolar satın almışlar. 

 
4 https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2021/03/26/ticari-sir/   

 

https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2021/03/26/ticari-sir/


Toplamı 518 milyon dolar tutuyor. 

Oysa işlem hacmi 7 milyar dolardan fazlaymış. 

Gözümüz filan yok tabii ki… 

Ama Hazinenin zararını biz, 84 milyon yurttaş karşılamayacak mıyız?.. 

 

Yastık altında 5 bin ton, yaklaşık 280 milyar dolarlık altın bulunduğunu biliniyor. 

İktidar çoktan kokuyu almıştır. 

Haliyle bu altınların da ekonomiye kazandırılması gerekiyor. 

Bir ülkede; üretim, yatırım, istihdam, tarım, hayvancılık ve sanayi yoksa, mecburen 

ambardan yiyeceğiz. 

Cari giderlerimiz de oldukça fazla. 

Bankamatik memurlarımız, çift maaşlılarımız var! 

İhracat artmış, ithalat azalmış, dünyada bilmem kaçıncı ekonomiyiz lafları, karın doyurmuyor. 

Yeni çalışmaya göre; isteyenler altınları o günün değerinden TL’ye çevirecekler ve bunun 

karşılığında da faiz veya kâr payı alabilecekler… 

Faize çok fazla takılmayın! 

Ayrıca kredi de kullanabilecekler… 

Kim ne derse desin; Reis ihtiyaç duyulan parayı bir şekilde toplayacaktır… 

Ya rıza ile getirip teslim ederiz altınları ya da o ne yapacağını bilir. 

Ekonomisttir!.. 

 

Üretim en alt seviyededir. 

2013’te 950 milyar dolar olan “milli gelir”imiz 720 milyar dolara gerilemiştir. 

2022 Bütçesinin, daha uygulamaya konulmadan 875 milyar TL açık verdiği konuşuluyor. 

Çok paraya ihtiyacımız var çoook… 

 

Seçimlere şunun şurasında ne kaldı? 

Kaşım gözüm diyene kadar sandık önümüze gelir. 

Kısmi bir refah sağlamadan Reis halkı sandık başına çağırır mı? 

Para bulunmadan kısmi refah nasıl sağlanacak, değil mi? 



“Nass” ve “Dış Güçler” edebiyatı nereye kadar sürer? 

Satılabilecek para eden ne varsa zaten satıldı. 

Başka da gelir kaynağımız yok. 

Son çare yastık altıdır. 

Kefen paraları toplanıp, acil ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır. 

Başka çare yok… 

Bu defa, yandaş-muhalif ayrımı olmayacaktır… 

Sözüm söz!.. 

 

20 yıldır ilk defa Reis’in halka para dağıtabilmek için çırpındığını gözlemliyorum. 

Kendi için bir şey istiyorsa namerdim! 

Ne zamandan beri, halkı biraz olsun rahatlatabilmek için ne yapabilirim diye kara kara 

düşünüyor. 

Yemin ederim… 

Reis’in Gaziantep’te Cemevi açılışına katılması,5 Yahudi hahamların Külliye’de dua ederek 

Cumhurbaşkanımızı kutsaması6 bir ilktir. 

Bunun bir anlamı olmalıdır. 

Her ne kadar, Bay Kemal diye başladığı cümlesinde; seçim için Haziran 2023’ü işaret 

ediyorsa da her an bir sürprizi ile karşılaşmamız olasıdır… 

Yeter ki, yastık altı altınlarının en az yüzde 10’nunu ekonomiye kazandırsın… 

Ondan sonra: Vın vın vın!.. 

 
5 https://www.sabah.com.tr/video/haber/baskan-erdogan-gaziantepte-toplu-acilis-toreninde-yeni-terminal-

binasi-cemevi-cocuk-hastanesi-video   

6 https://www.karar.com/guncel-haberler/kulliyede-cumhurbaskani-erdogan-icin-anoten-kutsama-duasi-

1644373 

https://www.sabah.com.tr/video/haber/baskan-erdogan-gaziantepte-toplu-acilis-toreninde-yeni-terminal-binasi-cemevi-cocuk-hastanesi-video
https://www.sabah.com.tr/video/haber/baskan-erdogan-gaziantepte-toplu-acilis-toreninde-yeni-terminal-binasi-cemevi-cocuk-hastanesi-video
https://www.karar.com/guncel-haberler/kulliyede-cumhurbaskani-erdogan-icin-anoten-kutsama-duasi-1644373
https://www.karar.com/guncel-haberler/kulliyede-cumhurbaskani-erdogan-icin-anoten-kutsama-duasi-1644373


 

BİR DÖNEM DAHA DAYANABİLİR MİYİZ?.. 

19 Aralık 2021  

Mecburuz… 

Mecbur bırakılıyoruz… 

Başka bir ülkeye gidecek halimiz yok ya… 

Mahkum edildik bir beceriksiz, bencil ekibe… 

Çaresiz kaldık, çaaa-re-siz… 

Buna rağmen hala çare-siz-siniz!.. 

*** 

Kemal Kıçıdaroğlu, önceleri “Neden aday olmuyorsun?” sorusuna; Cumhurbaşkanı 

“tarafsız olmalı” diye cevap veriyordu. 

Ben CHP Genel Başkanıyım diyordu. 

Kendisinin “taraflı” olduğuna vurgu yapıyordu. 

Gerçi bizim mahallede “gerçekten bu adam ne taraftandır?” sorusu pek tartışılmıyordu. 

Tartışanlar ise genel merkezdeki “şimdi zamanı mıdır tarikatı” tarafından linç ediliyor, 

susturuluyordu… 

*** 



Bugün “Millet İttifakı” kabul ederse, Cumhurbaşkanlığına adayım diyor. 

Bu demektir ki, artık Kılıçdaroğlu “tarafsız”dır! 

Kendi ağzından öğreniyoruz bu gerçeği. 

Onun beyanı asıldır ve bu beyana inanmak zorundayız. 

O halde, CHP’nin başında “tarafsız” biri olarak neden duruyor?.. 

CHP Cumhuriyet’ten yana taraf değil mi? 

Bu adam kendini kuş sevenler cemiyetinde mi sanıyor?.. 

*** 

Bay Kemal söyle bakalım: 

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde; bizleri “tıpış tıpış” oy vermeye mecbur ettiğin İslâm 

İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmelettin İhsanoğlu nerededir şimdi? 

Arada bir görüşüp fikir teatisinde bulunuyor musunuz? 

“Ekmek için Ekmelettin”i aday gösterdiğinde, o da “tarafsız” mıydı? 

Halen de “tarafsız” olduğunu savunuyor musun?.. 

Sana helal olsun!.. 

Ne söyleyeyim başka… 

*** 

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde; ittifakın çatı adayı olarak Abdullah Gül’ü ileri sürdün. 

Gül, AKP’nin kurucusu ve üç ağır topundan biriydi biliyorsun. 

İngiliz Kraliçesinin bu prensini, Türkiye Cumhuriyeti’ne Cumhurbaşkanı yapabilmek için az 

uğraşmadın. 

Meral Akşener’i ikna edemediğin için bu planının yattığını unutmadık. 

İşin içerisinde; hatta “tam ortasında” olduğunu itiraf eden Ali Babacan, her şeyi kamuoyuna 

açıklamasaydı iyiydi değil mi? 

Onu yalanlayamadın! 

Gül’ün; “tarafsız” cumhurbaşkanlığı yaptığını, “iyi bir devlet adamı” olduğunu da az 

savunmadın… 

Sen yok musun sen!.. 

*** 

AKP-FETÖ Koalisyonu’nun Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül, hükümetten gelen bir tek 

kanun tasarısını geri çevirdi mi? 



Bir örnek verebilir misin? 

AKP’nin ilk Başbakan’ı ve daha sonra da Dışişleri Bakanı o değil miydi? 

Sana göre, halâ “tarafsız” olan Abdullah Gül, AKP iktidarlarının “suç ortağı” değil midir? 

Siyasal İslam’ın Türkiye’deki ikinci adamını, Türk halkına “tarafsız” olarak yutturup, Türkiye 

Cumhuriyeti’ne ikinci kez Cumhurbaşkanı yapmak isteyen sen değil miydin?.. 

“Delillendirin, bir savcı bulun” talimatını vererek, TSK’ya karşı kurulan (Ergenekon, Balyoz 

vb. gibi) kumpas davalarını başlatan “tarafsız” Cumhurbaşkanı aynı Abdullah Gül değil 

miydi?.. 

*** 

Sahi, o günlerde sen ne işler yapıyordun? 

Eskilerimiz; “Hafıza-ı beşer nisyan ile maluldür” derler ama arşivler öyle değildir. 

“CHP’yi darbecilerle yan yana göstermeyelim” diyerek, kumpas kurulan yurtsever 

komutanları ve aydınları “peşinen” darbeci ilan eden sendin. 

“Yargı kararlarını bekleyelim” diyerek, FETÖ’nün kurduğu kumpas mahkemelerini “tarafsız 

ve bağımsız” mahkemeler gibi gösteren de sendin. 

Atatürk İlkeleri’ne yürekten bağlılığı tartışmasız olan askerleri ve aydınların Silivri Cezaevinde 

yaşadıklarının sorumluluğunda payını unutalım mı?.. 

Neden? 

Özür mü diledin?.. 

*** 

Reis, “aldatıldık Allah af etsin” diyerek, işin içerisinden sıyrıldı. 

Sen onu bile söyleyemedin. 

Demek ki aldatılmadın; bilerek ve isteyerek FETÖ ile işbirliği yaptın. 

Hukukta buna “bilinçli taksir” denir. 

Hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde FETÖ’nün günâhlarını CHP’nin sırtına yükledin. 

FETÖ’nün suç ortağısın, suç… 

*** 

Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı bu kinin nereden geliyor? 

Askere düşmanlığın Dersim İsyanı’nın bastırılmasına kadar uzanıyor mu?… 

Yoksa askerde başına bir hal mi geldi de unutamıyorsun? 

Ordumuz ile nedir derdin?.. 



*** 

FETÖ’nün basın-yayın organlarına karşı başlatılan operasyonlara karşı çıktın. 

“Basın özgürlüğü”nü savunuyor gibi yapıp, FETÖ üyelerine kol-kanat gerdin. 

FETÖ’nün kumpas gazetesi Taraf’ı yöneten; “Vatanı iki kadın memesine satarım” diyen 

Ahmet Altan’ı, yol “arkadaşımız” olarak ilan ettin. 

Sen değil miydin, gazetecilik yaşamı boyunca CHP’ye ve CHP’lilere saldıran; hakaretler ve 

küfürler yağdıran FETÖ’nün işbirlikçisi Nazlı Ilıcak için seferberlik ilan eden?.. 

*** 

Ve: 

Bugün karşımıza “tarafsız” Cumhurbaşkanı adayı olarak geldin. 

Son zamanlarda; kurduğun cümleleri “yapacağım, edeceğim” şeklinde bitiriyorsun. 

Artık “tekil” konuşmaya başladın. 

Kendine olan güvenini yeniledin demek ki Kılıçdaroğlu! 

Yoksa başka bir hesabın mı vardır? 

Gizli ajandandan her zaman bir sürpriz çıkartabilirsin, biliyoruz… 

Hoş geldin bakalım! 

Bu defa sana “dersini” verecek bir asil Millet bulacaksın karşında… 

*** 

Yargının siyasi iradenin kontrolü altına girerek, bağımsızlığını yitirdiği tartışmasız bir 

gerçekliktir. 

Artık bunu konuşmuyoruz bile. 

Sen ise fırsat buldukça, yargı yoluna başvurarak, bu fikrin doğru olmadığı yayıyorsun. 

Yüzlerce aydının, “yargı sopası” ile mağdur edildiği de bir vakıa bugün. 

Bir kez olsun, sopalanan Atatürkçülere sahip çıkmadın. 

Ama Turuncu Devrimlerin finansörü, Soros’un Türkiye’deki temsilcisi Osman Kavala’nın, 

serbest bırakılması için üstünü başını parçalıyorsun. 

Aşk olsun!.. 

*** 

HDP’nin; başka bir ifade ile 40 binden fazla insanımızın katili, ve aynı zamanda tescilli bir 

terör örgütü PKK’nın, Meclis’teki uzantısı olduğunu sağır sultanlar bile duydu. 

Bir tek sen üç maymunu oynamaya devam ediyorsun. 



Kendileri de inkâr etmiyor zaten. 

ABD Kongresi, 2022 yılı bütçesinden PKK/YPG için milyonlarca dolarlık pay ayırdı. 

PKK/YPG’yi Ortadoğu’daki “kara gücü” olarak ilan etmişti önceden. 

Toprak bütünlüğümüzü açıkça tehdit eden, bu ihanet şebekesinin TBMM’ndeki uzantısı olan 

HDP’nin, eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a, “haksız ve hukuksuz” olarak 

cezaevinde tutuluyor diye sahip çıkıyorsun… 

Çık bakalım… 

Selahattin söz konusu olunca AİHM’nin Türkiye şubesi gibi çalışıyorsun. 

Peki, 28 Şubat Davası sanıkları için neden konuşmazsın? 

Sus bakalım, nereye kadar susacaksın!.. 

PKK ve ABD ile aynı cephede konuşlanan birini, Türk halkı, Cumhurbaşkanı olarak seçer 

mi? 

“Tarafsız”sın bu soruya ona göre cevap ver!.. 

*** 

“Hendek Savaşları”ndaki tutumunu, Türk halkının unuttuğunu mu sanıyorsun? 

PKK’nın güvenlik kuvvetlerimizi bazı ilçelere sokmamak amacıyla başlattığı silahlı 

direniş sırasında sen genel merkezde ne yapıyordun? 

Onlar “kurtarılmış bölgeler” yaratmaya çalışıyorlardı. 

Sen CHP milletvekillerini olay mahalline göndererek, “sivillerin katledildiği” yalanını 

raporlara bağlatıp, kendi ülkesini yabancı ülkelere şikayet eden ana muhalefet lideri olarak 

siyasi tarihe geçtin. 

Halâ “tarafsızım” diyebiliyor musun?.. 

Cevap ver öyleyse… 

*** 

Madem “tarafsız” olabiliyorsun; 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neden Muharrem 

İnce’yi aday gösterdin de kendin “tarafsız” aday olmadın? 

Koltuğunu tehdit eden İnce’yi, rakibin olmaktan çıkartmak için 5 yıl daha Erdoğan’ın 

iktidarda kalmasını göze alacak kadar gözünü nasıl kararttın? 

Madem Muharrem İnce; Türkiye’yi yönetecek kadar tecrübeli, yetenekli ve birikimli biriydi, 

genel başkanlığa adaylığını neden engelledin? 

CHP’yi yönetmek Türkiye’yi yönetmekten daha mı zor? 

Delegeleri imzalarını geri çekmeleri için nasıl “ikna” ettin, bari onu söyle. 



Peki, böylesi “yetenekli” birinin, yoluna ayrı devam etmesine neden “olur” verdin?.. 

Koltuk çok mu tatlı geldi, yoksa “dostların” mı izin vermediler?.. 

*** 

Muhalefetin birleşmesi için çaba gösterir gibi yapıyorsun da Cumhuriyet’e bağlılıkları 

yaşamlarında defalarca test edilmiş, gerçek Atatürkçülerin partiden ihraç edilmesine neden 

göz yumuyorsun? 

En büyük bölücü sensin, Kılıçdaroğlu. 

Bütün bu iki yüzlü davranışların koltuğunu kaybetmemek içindir. 

Sen de pekala biliyorsun ki, altından o koltuk çekildiğinde bir hiçsin!.. 

*** 

Atatürk’ün koltuğunda oturabilmenin olmazsa olmazı “tam bağımsızlık”tan yana ve 

“antiemperyalist” olmak değil miydi? 

Y-CHP’nin, emperyalizme karşı olduğuna dair; bir duruşunu, bir söylemini veya bir eylemini 

gösterebilir misin? 

“Amerikan düşmanlığını azaltacağız” sözleri de sana aittir. 

2011 Genel Seçimlerinde bu vaadini broşürlere koydun, unutturamazsın. 

Dış güçlere göbeğinden bağımlı bir adam olduğunun, yüzeye vurmuş ilk kanıtı budur. 

ABD’nin de çıkarlarına karşı olan TSK’nın her harekâtına: 

“Ne işimiz var Suriye’de, ne işimiz var Libya’da” diyerek karşı çıkan sen değil miydin?.. 

*** 

Şimdi bu rezil geçmişinle geçtin karşımıza: 

“Tarafsız” vurgusunu yaptıktan sonra, “İttifak kabul ederse aday olurum” diyorsun. 

Gerçekten de Türk halkına “tarafsız” biri olduğunu inandırabileceğini mi düşünüyorsun?.. 

Binmişsin Alevilerin sırtına, siyaset adamı diye geçiniyorsun… 

Normal koşullarda Tunçeli il derneklerine bile başkan olacak pratik zekâya sahip değilsin… 

*** 

Tek Adam Rejimi’ni Türk halkının başına belâ edenlerden biri de sensin. 

Korkak ve pısırığın tekisin. 

Kabul et, çapsız bir adamsın Kılıçdaroğlu. 

Birkaç haftadan beri “tekil” konuşmaya başladın ya, ben de ona göre cümleler kuracağım. 



Uyumlu olsun diye tabii ki… 

Başka uyumlu olan neyimiz var?!.. 

*** 

“Geçersiz” oyları, geçerli sayarak rejimi değiştiren YSK’ya karşı; en meşru, en haklı ve en 

barışçıl eylemi yapmayı dahi göze alamadın. 

“Sokaklarla sopalı, hatta silahlı kişilerin olacağına ilişkin çok ciddi duyumlar vardı” 

yalanının arkasına sığındın. 

Eğer o gün, gerçekte sokakta silahlı ve sopalı adamlar var idiyse, bundan sonraki seçimlerde 

benzer olayların yaşanmayacağını nasıl garanti edeceksin? 

Böyle bir riske karşı ne gibi bir önlem aldın? 

Yoksa senin için parti içinde iktidar olmak mı daha önemlidir? 

Planın nedir Kılıçdaroğlu, iktidarı yine Erdoğan’a mı bırakacaksın? 

“Atı alan Üsküdar’ı geçti” sözünün altına yine yatacak mısın?.. 

*** 

İktidar cephesinden hem de birkaç kez; “kazansanız da size iktidarı teslim etmeyeceğiz” 

anlamına gelen sözler söylendi. 

Bu konu, açık oturumlarda dahi tartışmaya başlandı, bal gibi biliyorsun. 

Bütün bu söylenenleri duymazlıktan nasıl gelebiliyorsun? 

Bu iddialara karşı; açık, anlaşılır ve güven verici bir yanıtın olmayacak mı? 

Bu ne pişkinliktir yahu! 

Yurt dışındaki “dostların” AKP’den iktidarı alıp da sana veremezler… 

Boşunadır bu bekleyişin!.. 

*** 

2018 Yerel Seçim sonuçlarını kendi başarı hanene yazıyorsun. 

CHP’li adayların aldığı oylar, sana verilmediler ki. 

Oyların o adaylarda birleşmesi bir mecburiyetin sonucuydu sadece. 

Zaten genel anlamda CHP oylarında da kayda değer bir artış yaşanmadı... 

Oradan da bellidir başarısız olduğun. 

10 defa seçime girdin, 10 defa da kaybettin, halâ utanmadan “aday benim” diyorsun. 

CHP’ye verilen oylar, Belediye Meclis Üyelikleri için kullanılanlardır. 



Bunun da övünülecek bir siyasi başarı olmadığı açıktır… 

*** 

Bay Kemal duydum ki: 

“Cumhur İttifakı”na karşı “Millet İttifakı”nı kurmakla da övünüyorsun. 

İttifaklar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin dayattığı zorunluluklardır. 

Senin bunda bir katkın yoktur. 

Yüzde 50 artı 1 oy alamayan adaylardan; en fazla oyu alan ikisi, son turda yarışacağına 

göre, seçmen hukuken ve fiilen iki gruba bölünecekti zaten. 

Bu bölünmüşlüğe bir isim koydun sadece. 

Gerisi kendiliğinden oluşmuştur… 

Senin bu işte başka ne rolün olmuştur?.. 

*** 

Yoksa belediye başkanlarını bulmak mıdır başarı ölçün? 

Sanki onlar kayıptılar! 

Sanki başka seçeneğin mi vardı? 

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı, şimdi çiğ çiğ yesen doymazsın. 

İkisinin de önünü kesmek için olmadık cambazlıklar yapıyorsun. 

Her ikisi de CHP kökenli olmayan bu başkanların, kişisel başarısını kendi başarın olarak 

satamazsın… 

*** 

Kamuoyu yoklamalarına göre; İmamoğlu, Yavaş ve Büyükerşen’e ilgi senden çok daha 

fazladır. 

Seçilme olasılıkları da senden çoktur. 

Tek Adam Rejimi’nde; Cumhurbaşkanlığı makamının önünde, belediye başkanlıklarının ne 

önemi var da “kazanılmış mevzi” diyorsun. 

“Kazanılmış mevzi” masallarını geç bir kalem. 

Cumhurbaşkanlığını Millet İttifakı’nın kazanması halinde, zaten bütün yetkiler 

Cumhurbaşkanı’nda olmayacak mı? 

Bu durumda “kazanılmış mevzi” bir tek Cumhurbaşkanlığı değil mi?.. 

*** 

Kırdığın potlar yetmezmiş gibi, bir de “erken seçim” isteyerek, Reis’e çalışıyorsun. 



Anayasa’ya göre; üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilme olanağı bulunmayan R.T. Erdoğan’a, 

“erken seçim” isteyerek, yeniden seçilme olanağını sen tanıyorsun! 

Erdoğan, yeniden aday olunca, yukarıda özetlediğim tablo ile karşına çıkacağını tahmin 

edemiyor musun? 

Ayrıca Devlet olanakları da onun elinde olacak o gün. 

Bütün bunlara ilâveten, son aylarda “finans oyunları” ile ülkeyi soyup soğana çeviren 

kapitalistlerin, tercihlerini ondan yana koyacakları da kesin. 

Hortumladıkları paralardan bir kısmını seçmene dağıtarak; bir ölçüde piyasaları 

rahatlamaları bile beklenebilir. 

Paralar, hangi adalarda, kimlerin kasasında ve hesaplarındadır çok iyi biliyorsun!.. 

Başarı şansın olmadığı halde, derdin nedir?.. 

*** 

Uzmanlar diyorlar ki: 

Merkez Bankası, bankalara yüzde 14 faizle borç veriyor. 

“Faiz sebep, enflasyon neticedir” dedi ya hazret, o yüzden faizi mümkün olduğu kadar 

düşük tutuyorlar. 

Bankalar ise aldıkları paraları, yüzde 22 faizle (tahvil satın alıp) Hazine’ye veriyorlar… 

Fark yüzde 8. 

Sistem nasıl çalışıyor gördün mü?… 

*** 

Vatandaşın cebindeki paranın değeri düşünce, düşen kadar kısım nereye gidiyor 

anlayamadın halâ! 

Ha bire paralarımız bankalara pompalanıyor. 

Peki, bankaların sahibi kimlerdir? 

Paralarımız kimlerin cebine girmiştir ve girmeye devam ediyor? 

Bir de “hesap uzmanı”yım diye yazıyorsun kartvizitine… 

Bu kadar işi bile kavrayıp, anlatamıyorsun!.. 

Yuh olsun… 

*** 

Gazeteler yazdı: 

Geçen hafta için dolar yatırımcısına yüzde 24 kazandırmış. 



Cebimizdeki paranın değeri, düşerken kazanan kimlermiş anladın mı? 

Merkez Bankasından döviz satın alan bankalar ile bankalardan döviz satın alabilenler. 

Bir de dolara yatırım yapanlar ve doları olanlar… 

Bu denklemin içerisinde halk yoktu zaten ve asla olmayacaktır da… 

Zira halk, eşitliğin sol tarafına, soyulmak için konmuştur… 

Adam Smith, teoremi böyle kurulmuştur… 

*** 

Sen ne biçim “hesap uzmanı”sın öyle: 

İktidar, “seçim sandığını halkın önüne koyduğunda dövizin düşeceğini” savunuyorsun. 

Besbelli ki, aklını yitirmişsin! 

Hayal dünyasında mı geziniyorsun ne!?.. 

*** 

Sana “Bay Kemal” diye hitap edilmesi hoşuna gidiyor, öyle demiştin. 

Ben de öyle hitap ediyorum işte: 

Bay Kemal: 

Erken seçim, erken seçim diyorsun ya. 

Reis, “erken seçime” evet dediğinde, sen “çizdim oynamıyorum” diyebilecek misin? 

Öyle bir duruma düşersen eğer, bundan böyle kim sözlerine inanır, bir düşün. 

Bu kepazeliğin içine bir defa daha düşersen, bir daha kimler güvenir sana? 

Zaten uzun zamandan beri itibarın yerlerde sürünüyor… 

*** 

Noktayı koyalım: 

Türk halkının iktidarı önündeki tek engel sensin. 

Bir zamanlar halkın umudu olan CHP, sayende Y-CHP oldu ve halkın iktidarının önündeki 

baraj gibi duruyor. 

Bir gün CHP’ye karşı da mücadele vereceğim hiç aklıma gelmezdi. 

Bir yaşıma daha girdim. 

Kabul etmek gerekir ki, CHP’nin adını “Yeni CHP” koymakla çok iyi ettin. 

30’ların, 40’ların CHP’sinin devamıyız diyecek halin yoktu herhalde. 



Bu bencil tutumunu sürdürdüğün sürece, bir dönem daha Reis’e katlanmak zorunda 

bırakıyorsun bizi. 

Sana katlanıyoruz da, ona bir dönem daha katlanabilir miyiz bilmiyorum!.. 

Kredini tamamen tükettin haberin olsun… 

*** 

Bize gelince: 

Seçimlerin zamanında yapılacağı üzerinden hesabımızı yapmalıyız. 

Bu yüzden, gerçek CHP’liler için vakit henüz geçmiş değildir. 

Seyit Rıza’yı önder bellemeyen, Seyh Said’in gerici fikirlerini benimsemeyen, Cumhuriyet 

düşmanlarına iade-i itibar vermeyi aklının ucundan dahi geçirmeyen; Atatürk İlkeleri’ne bağlı, 

Cumhuriyet’e yürekten inanan bir genel başkan arıyoruz. 

Yolumuza ancak onunla devam edebiliriz… 

Senin ardından bir tek adım dahi atmam! 

CHP’yi geri alma olasılığı henüz yok edilememiştir… 

İşe senden başlamalıyız: 

Çekil önümüzden Bay Kemal. 

Çekilin önümüzden, bir koltuk uğruna ilkelerini satan asalaklar… 

*** 

Tabandan başlayacak bir asil direniş; dalga dalga CHP Genel Merkezinin duvarlarına 

çarpabilir. 

“Tsunami etkisi” yapacağına yüzde yüz eminim. 

Kılıçdaroğlu ve ekibi, bu kararlı direnişin karşısında yıkılıp gidecekler. 

Kesin olarak böyle olacaktır, yemin ederim. 

Aksi halde, Atatürk İlkeleri’ni iktidarda görme şansımız sıfırdır… 

Bir dönem daha katlanabilir miyiz Erdoğan’a ve yanındakilere, bilmiyorum. 

Kendi adıma söylüyorum: 

Tahammül sınırımın sonuna geldim… 

Son bir gayretle bir kez daha ayağa kalkalım diyorum… 

Bu maçı alacağız, başka yolumuz kalmadı… 



 

AHLAKSIZLAR!.. 

12 Aralık 2021  

“Ahlaksız”lardan biri beni aradı: 

“Geçen hafta doların alıp başını gitmesi nedeniyle “yananları” yazdın ve nasıl yandıklarını 

örneklerle açıkladın. Yorumlarını abartılı buldum. O kadar da değil. Ben orta ölçekli bir iş 

insanıyım. Kardeşim de çiftçi. İkimiz de Reis’in sözünü dinleyerek aynı miktarda; düşük faizli 

kredi aldık. Bize özel bir uygulama değil. Siz de alabilirsiniz. Hamdolsun şimdi durumumuz 

iyidir. Anlattığınız gibi karamsar bir tablo yoktur. Allah’ın izni ile “dış güçlere” boyun 

eğmeyeceğiz. Yananı Allah görür, biz yanmadık çok şükür” dedi… 

O halde mesele yok!.. 

*** 

O zaman ben de “yanmayan” vatandaşların durumunu irdelerim. 

Reis, yaklaşık iki hafta önce (30.11.2021) TRT ortak yayınında dedi ki: 

“…hep söylüyorum, diyorum ki faizi düşürmek suretiyle biz yatırım, istihdam, üretim, 

ihracat ve büyüme ve bu dört tane ana başlık bize büyümeyi getirecek. “ 

Pencereden dışarıya bakmayın, formül budur. 

“Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte 

göreceğiz. “ 

Bu cümle de aynı gün aynı konuşmanın içerisinde geçti. 

Ekonomi politikamız bu teorem üzerinden şekilleniyor şimdi… 



*** 

“Tabii bizim şu anda ilave istihdama destek paketimiz nedir diye sorarsanız, küçük ve orta 

ölçekli işletmelerimize yönelik 50 kişinin altında çalışanı olan firmalarımıza istihdama katkıları 

sebebiyle her yeni istihdam için 100 bin liraya kadar kredi garanti fonu kefaletiyle krediye 

erişim imkanı sağlıyoruz. Bu paketten İŞKUR aracılığıyla faydalanmak isteyen 

işletmelerimizin Sosyal Güvenlik Kurumu işçi ve işveren payları, 12 ayın sonuna kadar kredi 

faizlerinden düşülecek. Böylece yeni istihdam yapacak işletmelerimize faizsiz kredi 

imkanı sunmuş olacağız ki amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar 

lirayı bulan bu krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni istihdamın önünü açmak” 

sözleri de Reis’e aittir. 

Reis bu konuşmasının sonunda müjdeyi veriyor: 

“Toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan bu destekten hamle programı kapsamında diğer 

illerimiz de faydalanabilecektir. İşletmelerimize, girişimcilerimize bu akşam buradan hayırlı 

olsun diyoruz” dedi... 

Daha ne desin?.. 

*** 

Reis’in kafasından geçenleri, aşağıdaki şu cümlelerinden anlamak mümkündür. 

Bunu anlayanlar ve ona göre davrananlar “kazananlar” olacaktır. 

Bunda şüphe yoktur!.. 

Dinleyelim bakalım ne diyor Reis: 

“Bir süre sonra bu fonların yüksek faiz kazancını alıp düşük kurdan tekrar dövize 

dönerken kurun yeniden yükseleceğini aktaran Erdoğan, yükselen kuru düşürmek için her 

seferinde daha yüksek faiz vermek gerektiğini belirtti. Erdoğan, sürekli tekrarlanan bu 

sürecin, ülkenin kaynaklarını küresel sermayeye aktaran ve ekonomiyi bağımlı hale 

getiren bir kısır döngü olduğunu, şu anda da bunun yaşandığını” ifade etti…1 

Koyu karakterle yazdığım yerleri bir daha okuyun derim. 

Bu en yüksek makamdan yapılmış açık bir itiraftır. 

Tebrik ederim Reis… 

*** 

Anlayamadıysanız çok rica ediyorum 8 satır yukarı gidip yeniden okuyun. 

Okuyun da öyle gelin… 

Bakın Reis: 

 
1 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-dusuk-faizle-uretimi-ve-ihracati-

destekleyecegiz/2435131 

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-dusuk-faizle-uretimi-ve-ihracati-destekleyecegiz/2435131
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-dusuk-faizle-uretimi-ve-ihracati-destekleyecegiz/2435131


“Ülkenin kaynaklarını küresel sermayeye aktaran… kısır döngü sürekli tekrar 

ediyor” diyor… 

Bu ne demek? 

Küresel sermaye soyuyor bizi demek! 

Verin yetkiyi, soygunu durduralım demek istiyor! 

Şunun şurasında istediği yetkidir sadece… 

*** 

Tarih 19 Ekim 2021. 

Güne yükselişle başlamasının ardından dolar/TL 9,31-9,32 seviyelerinde işlem görüyordu. 

Euro/TL ise 10,83’lerde seyrediyordu. 

10.12.2021 gününde belirlenen gösterge niteliğindeki TCMB kurları: 1 ABD doları, 13.8346 

TL... 

Büyük olasılıkla bu yazı yayınlandığında yine değişecektir. 

Az önce baktım: 

Serbest piyasada 1 dolar 13.88 TL idi… 

Maşallah, maşallah… 

*** 

19 Ekim günü ihtiyaç kredisi veren bankaların nasıl kredi kullandırdıklarına göz atalım: 

Türkiye İş Bankası; kredi tutarı: 50 bin lira, faiz (%): 1.60, vade: 36 ay, aylık ödeme: 1.936 

lira, toplam geri ödeme: 69 bin 977 lira. 

50 bin lira krediye 36 ay için 19 bin 977 lira faiz istiyorlar. 

Bence Nas’a uygundur!.. 

Müftü Efendi de başını öne doğru iki kere salladı zaten. 

Alınabilir… 

*** 

Ama kazın ayağı öyle değildir: 

Merkez Bankası’na müdahalelerin geçmişte ne gibi sonuçlar ortaya çıkarttığını gayet iyi 

anımsayan bazı sayın vatandaşlar, tedbir olsun diye aldıkları kredileri işlerinde kullanmadan 

önce, dolara çeviriyorlar… 

Yasak değildir, çevirebilirler elbette. 

Kimine göre “ahlaksızlıktır”! 



Serbest kambiyo rejiminde2 döviz alım-satımı serbest olabilir, o başka bir mevzudur. 

Sayın vatandaşlar ne bilsinler ki, TL’yi dolara çevirme işinin bir süre sonra “ahlaksızlık” 

olarak nitelendirileceğini… 

*** 

19.11.2021 günü bankadan çekilen kredi miktarı 50.000 TL olsun. 

50.000 / 9.31= 5.379.56 dolar ediyordu. 

Ve aldığı krediyi dolara çeviren sayın vatandaşın parası: Bugün 5.376.56 x 13.8= 74.196 

TL’yi buluyor. 

50 bin liralık kredi için sadece 2 aylık fark: 

74.196-69.977=4.219 TL oluyor. 

Helaldir, helal, afiyet olsun… 

Müftü efendiler kur farkından doğan kazanç için “riba” değildir diyorlar… 

*** 

Asgari ücretliler bu paragrafı okumasınlar: 

Bildiğiniz gibi 2021 yılı için asgari ücret:2.825 liradır. 

Yukarıda örneğini verdiğimiz şekilde iki ayda kazanılan para, neredeyse iki asgari ücret 

ediyor. 

“Asgari ücret ne kadar artacak” diye beklemeye gerek yok ki. 

 
2 Dalgalı kur sistemi uluslararası ortamda herhangi bir ülke parası değerinin iç ve dış sahada yani piyasada arz-

talep doğrultusunda belirlendiği sistemdir. Dalgalı döviz kuru rejimi, değişken kur rejimi olarak da 
bilinmektedir. Dalgalı kur sistemi sabit kur sistemiyle ayrı hatta tam tersidir. 
Sabit kur rejimi ise 1980’li yıllara kadar uygulanan bir döviz kuru sistemi olmuştur. Fakat bu durum sonrasında 
kademeli olarak değişmiş ve serbest yani dalgalı kur rejimine geçilmiştir. Özellikle 2001 Türkiye Ekonomi krizi 
sonrası dalgalı kur sistemine geçilmiştir. 
SERBEST KAMBİYO REJİMİ NEDİR? 
Serbest kambiyo rejimi: Serbest kambiyo rejimini kabul etmiş memleketlerde döviz arzı ve talebi dengesi 
bozulduğu zaman bu denge Merkez Bankasında kurulan kambiyo denkleştirme fonu aracılığıyla kurulmaya 
çalışılır. 
Eğer döviz arzı döviz talebinden fazlaysa, milli para yabancı memleket paraları karşılığında satılır. 
Eğer döviz arzı az, buna karşın, yabancı memleket paralarına karşı talep fazlaysa milli para karşılığında yabancı 
memleket paraları satılır ve böylece döviz arz ve talebi dengesi sağlanmaya çalışılır. Serbest kambiyo rejimleri 
genelde kendi ülkesinde yaşayanların yerli parayı kullanmalarını, yabancıların da gelip yerli parayı 
kullanmalarını teşvik edecek şekilde düzenlenir. 
Bizde yabancıların yerli parayı kullanmaları teşvik edilirken, yurt içinde yerleşiklerin de doğrudan yabancı para 
kullanmaları teşvik edilmektedir. Aslında buna izin verilmektedir. Teşvik, Türk parasının içinde bulunduğu 
durumdan kaynaklanmaktadır. Türk Lirası çoğu zaman yabancı paralarla rekabet etmekte zorlanmaktadır. 
Bakınız: 
https://www.karar.com/kontrollu-kambiyo-rejimi-nedir-serbest-kambiyo-rejiminden-farki-ne-934259 

https://www.karar.com/kontrollu-kambiyo-rejimi-nedir-serbest-kambiyo-rejiminden-farki-ne-934259


Az bir şey akıllı olacaksınız, o kadar. 

Alın 50 bin liralık krediyi, çevirin dolara, bekleyin… 

İki ayda senin asgari ücretine iki katı kadar daha eklemezse gel yanıma… 

Birini afiyetle yersin, diğeri ile aldığın krediyi geri ödersin! 

Zira: 

Asgari ücretli vatandaşlar da tüketici kredisi alabilir… 

*** 

Sayın vatandaş; Numan Kurtulmuş’un tarifi ile “ahlaksız”3 damgasını yiyecektir. 

Bugün aldığı krediyi geri verip, bu ağır ithamdan kurtulmak isterse dahi, yine de 4.219 TL 

cebinde kalacaktır. 

“Nas” bu konuda ne diyor bilmiyorum. 

Keman ailesinden “kontrbas” ise sahneye çıkma zamanını bekliyor. 

Tarlalara gelince onlar bu yılda nadas… 

*** 

Çok merak ediyorum; Reis gibi AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da en can alıcı 

konulardaki açıklamalarını neden Trabzon’da yapıyor acaba. 

Acaba Trabzonlular da mı bir algılama sorunu var yoksa Trabzonluları kullanılıyorlar mı bu 

konularda? 

Hassas bir konu, ekonomi ile ilgili tabii ki, Trabzon’dan kamuoyuna anlatılıyor ve buna 

Trabzonlular itiraz etmiyorsa, diğer iller zaten edemezler şeklinde düşünülüyor olabilir mi ?.. 

Bu soruya cevap vermeyiniz, zira susma hakkınız var! 

Hatırlatıyorum işte… 

*** 

Aradan sadece 2 ay geçtiği halde, durum böyle iken böyledir. 

 
3 AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TÜİK’le ilgili eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu’nu hedef alırken “Türkiye İstatistik Kurumu’na güvenmeyeceksin de masada oturup içki içerken 
fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin?” dedi. 
Kurtulmuş, “Türkiye ekonomisi hem dövizin fiyatının oluşması hem piyasadaki fiyatların oluşması 
bakımından serbest pazar ekonomisini benimsemiş olan bir ülkedir. Asla şunu kural olarak söyleyelim ki serbest 
pazar ekonomisinin şartlarından geri dönüş olmaz. Devletin kendisine vermiş olduğu Türk Lirasını gidip dövize 
yatırmak bir ahlaksızlıktır” diye belirtti. 
Bakınız: 
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/numan-kurtulmustan-kilicdarogluna-icki-icerken-fikir-soyleyen-
adamlara-mi-guveneceksin-1891857 

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/numan-kurtulmustan-kilicdarogluna-icki-icerken-fikir-soyleyen-adamlara-mi-guveneceksin-1891857
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/numan-kurtulmustan-kilicdarogluna-icki-icerken-fikir-soyleyen-adamlara-mi-guveneceksin-1891857


Ya geriye kalan 34 ay beklense, kim bilir paracıklar ne kadar kabaracak. 

Ahlak meselesini karıştırmayalım isterseniz. 

“Nas” ortada duruyorken, size ne oluyor bakalım? 

“Bakara” suresi de açık zaten. 

Bizim Prag Büyükelçimizin Egemen’in, Bakara’yı “makara” etmiş olmasına da fazla 

takılmayınız… 

Takılmayın lütfen… 

*** 

Bir de serbest kambiyo rejimine bakalım isterseniz. 

“Dalgalı kur” da diyorlar, dalga geçmeyin ve onun da ne olduğunu öğrenelim derim. 

Boşuna değil, Reis’in seçimi de dalgalı kurdan yanadır. 

Reis, Türkiye’nin bu seçimini değiştirebilir mi, onu bilmiyorum! 

Değiştiremez diyenler var! 

Onlara göre, etkisi var ama yetkisi yok! 

Verin 2023 seçimlerinde yetkiyi, onu da değiştirsin… 

Zira: 

“Nas” ve “Bakara” ortada dururken, “serbest kur rejimini” bir tek Reis değiştirebilir! 

*** 

Serbest kur, rejiminde ülkemizin getirildiği son duruma da bakıp bitirelim. 

Kurun 9.31 TL olduğu 19 Ekim 2021 tarihi itibariyle yaklaşık 450 milyar dolar olan dış 

borcumuzu ödemek için: 

450 milyar TL x 9.31=4.189.5 milyar TL ‘ye yani 4 trilyon 189 milyar 5 milyon TL ye 

ihtiyacımız vardı. 

Bugün (12 Aralık 2021) itibariyle bu miktar: 

450 milyar TL x 13.8 = 6.210 milyar TL’ye yani 6 trilyon 189 milyar TL’ye çıkmıştır. 

Aradaki fark: 6.210-4.189=2.021 milyar TL yani 2 trilyon 21 milyar TL’dir… 

Aritmetik böyle diyor… 

*** 

Bu rakamın ne anlama geldiğini açıklıyorum: 



2022 bütçesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2022 bütçe giderlerinin 1 trilyon 750 

milyar 957 milyon lira, bütçe gelirlerinin 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira olduğunu 

açıkladı.4 

Bütçenin ne anlama geldiği ilkokul 4. sınıfta öğretiliyor, bari onu sormayın. 

Demek ki: 

“Faiz sebep, enflasyon neticedir” teorisinin Türkiye’ye sadece 2 aylık getirdiği yük, 2022 

bütçesinin iki katı kadardır… 

Matematik ilmi de böyle diyor… 

Dövize endeksli Devlet garantisi ile 25-50 yıllığına yap-işlet-devret modeli ile verilen 

ihalelerden dolayı üzerimize yüklenen borçların, katlanarak ne kadar arttığını anlatıp da 

canınızı daha fazla sıkmak istemiyorum… 

*** 

Bu yükleri kim taşıyacak? 

Yanlış çağrışım yapmayınız, bu öyle bir yük değil, hemen altına girmeye kalkışmayın… 

Başka bir söyleyişle ifade edelim de yanlış anlaşılmasın: 

Durup dururken artan bu paraları kimler ödeyecek? 

“Ahlaksızlar” kendi paylarına düşecek miktarı fazlası ile birlikte havadan kazandılar. 

Onlar için sorun yok. 

Yüklerini attılar! 

Paylarına düşen yükü yine bizlerin üzerine yıktılar… 

Vay ahlaksızlar vay!.. 

Felsefe de böyle diyor…. 

*** 

Yoksa sizler de bizim gibi düşük faizli kredi kullanamayanlardan mısınız? 

Olsun! 

En azından “ahlaksız” damgasını yemedik… 

Biliyor musunuz biz onlardan bayağı fazlayız… 

Siyasi iradeyi biz oluşturup, bu iradeyi temsil edecek olanları da biz belirliyoruz… 

Yaşasın demokrasi!.. 

 
4 https://www.ntv.com.tr/turkiye/2022-butce-buyuklugu-1-trilyon-751-milyar-lira,3trp-xDRMESSUQsopuzHdQ 

https://www.ntv.com.tr/turkiye/2022-butce-buyuklugu-1-trilyon-751-milyar-lira,3trp-xDRMESSUQsopuzHdQ


*** 

Durum bu kadar vahim iken; kimse bana,” IHA, SİHA, tüneller, boğaz köprüsü, bölünmüş 

yollar ve hava limanlarından neden bahsetmiyorsun” demesin… 

Bu konuyu anlatırken, terörle mücadelede aldığımız yolu da anlatmamı istemesinler. 

FETÖ’yü bitirme noktasına getirdiğimizi görmezden geldiğimizi de sanmasınlar. 

Onların bu anlattıklarımla bir ilgisi yok. 

Onların da sırası gelecek. 

Kaldı ki, daha önce de onlardan çok söz ettik. 

Reis’i bu yaptıkları için zaten sonuna kadar desteklemedik mi?.. 

Kendisine teşekkür bile ettik… 

Hatta, bütün bu yaptıkları için oy dahi verdik!.. 

*** 

Ben bu korkutucu ekonomik tabloyu anlamaya çalışırken, birilerinin Savunma Sanayimizin 

başarılarını anlatmak için, parmak kaldırıp söz istemesini anlıyorum tabii ki… 

Ama o yöndeki açıklamalar mevcut duruma çözüm değil ki… 

Ayrıca o yatırımların genel ekonomik tablo içerisinde tuttuğu yerin çok da bir yer 

kaplamadığını biliyoruz… 

Bütün ayıpları onlarla kapatmak mümkün değil. 

Yapılan iyi işler daha azdır!.. 

*** 

Ben bugüne gelin diyorum, bu-gü-ne!… 

An-la-şıl-dı mı? 

Yarattıklarını sınamaya ihtiyaç duymaz Yüce Tanrı!.. 

Her şeyin sonucunu önceden bilen Yüce Tanrı’nın, yarattığı insanları imtihan 

etmeye ihtiyacı olamaz. 

Tanrı’yı öğrencilerinin ne kadar öğrendiğini bilmeyen “öğretmen” 

zannedenlerin aciz ve hatalı yorumlarıdır bu saçma-sapan açıklamalar. 

Yoklukla, yoksullukla, açlıkla değil; varlıkla ve bolluk içerisinde yaşayanların halk önünde 

verdiği sınavdır önemli olan. 

“Haklı” ile “haksız”, “ahlaklı” ile “ahlaksız” ve “yoksul” ile “fakir” arasındaki mücadele sonunda 

hangi tarafın yenileceğini önceden kimse bilemez. 



Değişmeyenin ne olduğunu ise ünlü şair, 936’da Şeyh Bedrettin Destanı’nda: 

“Yenenler, yenilenlerin dikişsiz, ak gömleğinde sildiler kılıçlarının kanını…” diyerek 

(aşağıda okuyabilirsiniz) kayıt altına aldı… 

 “Yenildiler. 

Yenenler, yenilenlerin 

dikişsiz, ak gömleğinde sildiler 

kılıçlarının kanını… 

Tarihsel, sosyal, ekonomik şartların 

zarurî neticesi bu! 

deme, bilirim! 

O dediğin nesnenin önünde kafamla eğilirim. 

Ama bu yürek 

o, bu dilden anlamaz pek. 

O, ‘hey gidi kambur felek, 

hey gidi kahbe devran hey” 

“Şeyh Bedrettin destanı” 

Nazım Hikmet 



 

KURUNUN YANINDA YANANLAR!.. 

5 Aralık 2021  

Nasıl demişti muhterem: 

“Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi.” 

“Delta” varyantı ile ilgili yorum mu yaptı? 

Hayır. 

“Omicron” ile ilgili mi konuştu? 

Yoooo! 

Eeeee, ne konuşuyorsunuz o zaman!.. 

*** 



İzin verin de ekonomi ile ilgili konularda bilenler konuşsun bari. 

Konuşmak da ne kelime. 

Kararların tümünü onlar alsınlar. 

Hatta en etkili olan kararları denesin üzerimizde… 

Ben razıyım valla! 

Deneme tahtası değil miyiz?!.. 

*** 

“Nas” orada duruyor. 

“Nas” varken size ne oluyor acaba? 

Sanki dolarla maaş alıyorsunuz. 

Sanki çil çil paralarınız vardı da dolar artınca rahatsız oldunuz. 

Şunun şurasında asgari ücret altında geliri olan milyonlarsınız. 

Bir rahat duramadınız ama. 

Kıpraşmayın öyle!.. 

*** 

Bakın size bir şey söyleyeyim: 

Tasarruflarını Türk Lirasında tutanlar yandılar. 

Doğru mu? 

Devlet büyüklerimizi dinledikleri için onlara geçmiş olsun. 

Yabancı para cinslerinden borçlananlar da aynı durumdalar. 

Onlarınki tamamen yanma değil! 

Birkaç haftada borçları ikiye katlandı, buna şanssızlık diyebiliriz. 

Kendi kabahatleri de var biraz, onu şimdi demiyorum. 

Türk Lirası varken yabancı para ile borçlanmak size mi kaldı! 

Size de geçmiş olsun… 

*** 

İnşaatı bitirmeden daireleri satan müteahhitler de yandılar. 

Onlara peşinen geçmiş olsun. 

Uzun uzun açıklamaya gerek yok: 



İnşaat maliyetleri birkaç haftada alıp başını gitti. 

Demir, çimento, kum, tuğla vs. kanatlanıp uçtular. 

Bir tek işçilik ücretleri yerinde sayıyor şükür. 

“Yerli ve milli” müteahhitlerimiz, paralarını peşin alıp bir süre sonra müşterilerine teslim 

etmeyi vadettikleri daireleri bitirebilirlerse, zararına satmış olacaklar. 

Bitirememe durumları da var. 

O zaman vatandaş dolandırılmış mı olacak? 

Kim yanacak acaba? 

“Yandı gülüm keten helva” günlerini gösterme bize ya Rab!.. 

*** 

Eşine dostuna Türk Lirası olarak borç verenler, her zaman bulunur bizim buralarda. 

Dayanışma kültürü diye bir şey vardı ya o yüzden işte. 

Onlar da fena halde yandılar: 

Borç verdikleri paraları, dövize çevirip geri isteyemezler asla. 

Utanırlar! 

Çok ama çok ayıp olur böyle bir teklif de mi ama? 

Bir iyilik yaptılar şunun şurasında. 

Şimdi “kardeşim borcunu dövize veya altına çevirdim, öderken öyle ödersin” denir mi? 

Verdikleri Türk Lirasının alım gücü iyice azaldı. 

Borç alan için şans, veren için şanssızlık denip geçilir mi? 

Yabancı kaynaklar, Türk Lirasının alım gücü yüzde 83 azaldığını söylüyorlar… 

Yine kaldık onların insafına… 

*** 

Bizim mahallenin bir tek kazananı var: 

Haftada bir kez, o da en temel ihtiyaçları karşılamak için çarşıya-pazara giden sabit gelirler 

ile emekliler. 

Bir tek onlar kazandılar! 

Emekliler hep kazanırlar zaten! 

Her hafta çarşıya-pazara inerlerse; ya daha önce satın aldıklarının yarısını alacaklar ya da iki 

haftada bir alış verişe gidecekler. 



Benden onlara bir tavsiye olacak: 

Fiyatlar ikiye katlandığına göre, bir hafta gidip bir hafta gitmemek en iyisi. 

İki haftada bir pazar yapma, “pandemi” için fena bir tedbir sayılmaz… 

“Zamandan kazanmak” buna denir. 

Sürümden kazananlar da var ya, bu da öyle bir şey işte… 

“Zam” diyorum “zam” anlamadınız mı yoksa? 

Duvara dayanınca öyle oluyor galiba, kafasına vurmadıkça anlayamıyor insan… 

*** 

Ah şu “dış güçler” yok mu, dış güçler. 

Bu gidişle Ramazan’ı 12 aya yayacaklar! 

Bundan böyle çoluk-çocuk, torun-torba ha babam de babam oruç tutacağız galiba. 

Acayip sevap kazanacağız ama. 

Aç durduktan sonra bari oruç tutalım, değil mi ya?.. 

Hiç değilse sevap kazanırız… 

Öteki dünyaya yatırım hiç de fena değil… 

Böylesi daha iyi… 

*** 

Başka kazananlar da var bu güzelim dünyada: 

Yabancı üreticiler, çiftçiler kazandılar meselâ. 

Artık onların ürünleri ile bizimkiler rekabet edemeyecek durumdadır. 

Dolaysıyla bütün dünyada onların ürünleri tüketilecek. 

Teşvikleri de bari onlara verseydi bizimkiler. 

Yoksa ellerinde kalacaklar! 

Nasıl fikir ama? 

Zira: 

Bizim çiftçiler, büyüklerimiz sayesinde bu yıl da tarlaları ile birlikte nadasa bırakıldılar… 

*** 

“Yap-işlet-devret” usulü ile kamudan iş alan: 

Devlet garantili işlerin yüksek müteahhitleri de kazandılar… 



Az da olsa aralarında bizden olan birkaç müteahhit var. 

Selamları var üzerimde kalmasın: 

“Söz veriyoruz, bundan böyle Millet’in a’sına koymayacağız” dediler. 

Yüksek müteahhitleri, fazla düşünmemek gerekir. 

Zira alacakları dolarla zaten. 

“Dolar mı dolmaz mı bilemem” diyen dahilerimize sormak gerekir… 

Değil mi ama?.. 

*** 

Onların doları varsa bizim de Allah’ımız var! 

Ayrıca dolarları olanların Londra’da tahkim mahkemeleri de varmış… 

Söke söke alırlar bizden alacaklarını. 

Onu da öğrendik artık. 

İtirazımız olamaz borcumuza zaten. 

Lakin nereden bulup da ödeyeceğiz o kadar dolarları. 

Acaba işlettikleri; köprüleri, yolları, tünelleri alacaklarına mahsuben onlara versek, daha mı 

kazançlı çıkarız!.. 

Bu konuda fikir verecek bir ekonomistimiz yok mu?.. 

Tıpçılar siz söze karışmayın, işinize bakın!.. 

*** 

Bu Cennet vatanı soyup soğana çevirdikten sonra, paracıkları ile yurt dışına kaçanlar da 

kazandılar. 

İyi mi? 

Gözümüz yok, kıskançlık da bizden uzak dursun. 

Onlar paralarını dövize çevirerek gittiler. 

Türk lirasını ne yapacaklar oralarda. 

Büyük olasılıkla ihtiyaç duyulduğunda, “sıcak para” olarak yine geri gelirler. 

Yine soyup soğana çevirirler mi ülkeyi, onu bilemem! 

Ama kesin olarak yine giderler… 

*** 



Bu fırtınanın bir de “yere tapi” olanları da var. 

Garip-gureba takımı… 

Henüz bir şey kaybetmediler gibi gözüküyor. 

Zira oyun onlar için devam ediyor: 

Onlar için 1 Dolar eşittir 1 Dolara, 1 Avro eşit 1 Avro’dur halâ… 

Zaten F serisinden sadece 1 dolarları vardır… 

Yeri kaldıran hangi pokerci olacak ve onlar için ne fetva buyuracak, o belli değil işte… 

*** 

Ben asıl Türkiye’de yaşayan; Suriyeli, Afganistanlı, Asyalı ve Afrikalı 9 milyon mülteciye 

acırım. 

Durumları tam belli değildir. 

Bu güne kadar onlar için harcadığımız para; 90 milyar 800 milyon lira kadardı. 

Daha harcayacağımız da vardı. 

Ama elimizde avucumuzda bir şey kalmadı. 

Gerçi 900 bini “seçmen olma hakkı”nı aldılar… 

Onlar da artık bizim gibi TC yurttaşıdırlar. 

Anlayacağınız bundan böyle kalıcıdır bu topraklarda. 

İşte bir de onlar yandılar, bizler gibi, iyi mi? 

Keşke “mülteci” olarak kalsalardı!.. 

*** 

Yüce Tanrım: 

Hak ettiğinden daha fazla kimseyi yakma bu dünyada! 

Amin… 

*** 

Milli Güvenlik Kurulu’na (MGK) küçük bir sitemim olacak. 

O ne biçim karar öyle. 

Siz “tıpçı” mısınız yoksa ekonomist mi? 

Kuşe kağıda basılı açıklamanızda: 



“MGK toplantısında, Türkiye’nin ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı 

ve karşılaşabileceği sınamalar ve ‘tehditler’ de değerlendirilmiştir” demişsiniz. 

Demek ki, “ekonomi politikalarımız” güvenlik tehdidi haline gelmiştir! 

Öyle mi? 

Kim belirliyor bu politikaları, tıpçılar mı, ekonomistler mi, yoksa siz askerler mi? 

Bu da mı bir çeşit “pandemi”dir yoksa? 

Demek durum bu kadar vahim ha!.. 

*** 

Ne demişti büyük Reis ekranlarda: 

“Faiz sebep, enflasyon neticedir.” 

Neydi derdiniz de “yok efendim tam tersidir” diye ortalığı ayağa kaldırdınız? 

Gördünüz mü hayat bu veciz sözü ne biçim doğruladı bize. 

Demek ki neymiş: 

“Faiz sebep enflasyon neticedir”… 

Amin!.. 



 

DIŞ GÜÇLER!.. 

28 Kasım 2021  

Ne ABD ne Rusya ne de Çin’dedirler. 

“Dış güçler” o güzel kafanızın içindedirler… 

“Biz Türkler bunu asla yapamayız” önermesine ayet gibi inanıp, Amerikalının-Avrupalının 

sıradan ürünlerine abartılı övgüler düzenlerdir. 

Güven duygusunu yitirenlerdir… 

*** 

Dış güçler: 

İlkokul çağındaki çocuklara “süt tozu” içirilmesini önerenlerdir. 

“Yeşil kart” denen utanç belgesine sahip olmak için olmadık şaklabanlıkları fakir halkın 

çocuklarına dayatanlardır. 

Bu büyük yalana çanak tutanlardır… 

*** 

Dış güçler: 

Kurtuluş Savaşı’nda en büyük yardımları aldığımız; dostumuz Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği’ni en büyük “düşman”ımız olarak tanıtıp, bizi 70 yıldır NATO kapısına 

bağlayanlardır. 

İçimize ağaç kurtlarını sokanlardır. 



Öz yurdunu bir kadın memesine satacak kadar satılık olanlardır… 

*** 

Dış güçler: 

Cumhuriyet’i “90 yıllık reklam arası” zannedip, hala gaflet uykusunda horlayanlardır. 

“Keşke Yunan kazansaydı” diyecek kadar aklını uçuranlardır. 

Ata topraklarında tarımı öldürüp, kurban bayramlarında inek ithal etmeyi “milli ve yerli” duruş 

sananlardır… 

*** 

Dış güçler: 

“Rusya domuz, Amerika dostumuz” tekerlemesini çocuklarımıza oyun müziği olarak 

ezberletenlerdir. 

“Türkiye küçük Amerika olacak” hedefini önümüze koyanlardır. 

İngilizceyi öğrenmek için “İngiliz gibi düşünmeye” zorlayanlardır… 

*** 

Dış güçler: 

“Laik okullarda yetişen gençlere memleket idaresi teslim edilemez” yanlış önermesine 

teslim olanların açtığı yolda tepe taklak yuvarlananlardır. 

“Hem Müslüman hem laik olunmaz” saçmalığına inananlardır… 

*** 

Dış güçler: 

Muhaliflerin canını Cehenneme yollayanlardır. 

“Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz” diyecek kadar solculara düşman olanları 

bugün “demokrat” olarak kutsayanlardır. 

Pırıl pırıl gençlere kurşun yağdıranlara göz yumanlardır… 

*** 

Dış güçler: 

“Hocaefendi” diye isimlendirdikleri meczubun ayak suyunu içerek, salyalı yemek artıklarını 

yiyerek sevap kazanacağını sananlardır. 

Sümüklü mendillerinde keramet arayanlardır. 

Deve sidiği içerek şifa bulanacağına kananlardır… 

*** 



Dış güçler: 

Atatürk’ün sesini duyunca kulaklarını tıkayanlar, heykelini görünce gözlerini yumanlardır… 

“Olmasaydı da olurduk” diyecek kadar kendini kaybedenlerdir. 

10 Kasım’larda hastalığı depreşenlerdir… 

*** 

Dış güçler: 

“Faiz sebep, enflasyon neticedir” “postulatına” inananlardır! 

Karşıtı “içtihat” olan “nas”ı, Kur’an’daki “Nas Suresi” ile karıştıranlardır. 

Kafası hala kirada olanlardır… 

*** 

Dış güçler: 

Yüzde yüz milli ve yerli olanlara “kökü dışarıda” yaftasını yapıştıranlardır. 

“Millet” yerine “ümmet”i koymak için yırtınanlardır… 

*** 

Dış güçler: 

Ekonomik oyunlarla fakir halkı soyanlardır. 

Yurtseverlerin sırtına “vatan haini” damgasını vuranlardır. 

Pırıl pırıl gençleri yağlı urganda sallandıranlar, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlere 

kurşun yağdıranlardır… 

*** 

Dış güçler: 

26 günde (1 Kasım-27 Kasım) Türk Lirasının yüzde 25, (yıl başından buyana yüzde 70) 

değer kaybetmesine neden olanlardır… 

Elimizde kalan son varlıklarımız; ASELSAN-BOTAŞ-TEİAŞ’I kelepir fiyatına almak üzere, 

BAE Prensi Muhammet Bin Zayet El Nahyan gibi fırsat kollayanlardır. 

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin arkasındaki devletlerin dolarlarına bakıp basireti 

bağlananlardır… 



 

SANIK KEMAL AYAĞA KALK!.. 

21 Kasım 2021  

GİRİŞ 

Türk Lirası hızla değer kaybediyor. 

Türk halkı aynı hızla fakirleşiyor. 

Belki birkaç yandaş-müteahhit parasına para katıyor… 

Bu haksızlığa söyleyecek sözümüz var! 

Fırsat verilmiyor… 

*** 

Ekonomik tablo rezil. 

Yetmezmiş gibi emperyalistler ülkemizi dört yandan kuşatıyor. 

Tarım bitmiş, 

Hayvancılık desen öyle. 

Sanayi ölmek üzere… 

İtiraz edeceğimiz çok nokta var!.. 

Dikkatimizi toplayamıyoruz… 

*** 

“Pandemi” ile baş edemiyoruz… 



Aşıya inanmayan çok sayıda insanımız var ve bunlar işimizi daha da zorlaştırıyor. 

Göz göre göre ölüyoruz… 

Kelime-i şahadet getirmeye vaktimiz yok!.. 

*** 

Son 20 yılda varımızı yoğumuzu satıp-savdık. 

Satacak bir şeyimiz de kalmadı… 

Paramız pul oldu. 

Açız aç!.. 

*** 

Çocuklarımız geleceğini yurt dışında arıyor. 

Beyin göçünü bir türlü durduramıyor. 

Siyasetçilerimize güven her geçen gün biraz daha azalıyor. 

Alternatif oluşturamıyoruz. 

Önümüzü kapattılar. 

Muhalefeti bile muhalif olmayanlar yapıyor… 

Bütün yollar Roma’ya çıkıyor. 

İtirazım var!.. 

*** 

Toprak bütünlüğümüz tehlikededir. 

40 bin insanımızı kaybettik, PKK-YPG terörünü bitiremedik. 

Gerçekte savaş emperyalizmledir. 

Hapishanelerimiz tıka basa doldu. 

Tebessüm eden birini yolda gördük mü, ruh hastası sanıyoruz… 

Hastayız hasta!.. 

Hasta olduk… 

*** 

“Antidepresan” kullananlarımız her yıl katlanarak artıyor. 

Ekonomik suçlar listemiz kabardıkça kabarıyor. 

“Yalan söyleme” sıradan bir şey oldu. 



Hırsızlar utanmıyor. 

Din istismarını yapanlar öyle sözler ediyorlar ki, dindarları bile dinden çıkartmaya başladılar. 

Utanmazlar!… 

*** 

Sosyal güvenliğimiz giderek daralıyor. 

En lazımlı ilaçlar bile paralı olmaya başladılar. 

İlacın lazımlı olmayanı da mı olur demeyin, oluyormuş! 

Geçim derdi dertlerin başında yine. 

İşsizlik aldı başını gidiyor… 

Güle güle… 

*** 

Bütün bunlar yetmezmiş gibi Suriye nüfusunun da yarısına bakıyoruz. 

17 milyon nüfusun 9 milyonu üzerimize yazıldı. 

Öyle diyor Milli Savunma Bakanımız. 

Üstüne üstlük Afganlar da kapımıza dayandı. 

Allah ne verdiyse paylaşmak zorundayız da, derdimiz neydi?.. 

*** 

Bu kış soğukla baş edebilecek miyiz? 

Ama kesin olarak bir şey var; açız aç! 

Aç insan çok üşür, geçen kıştan bilirsiniz!.. 

Bu ne biçim imtihandır bitmek bilmiyor… 

*** 

“Ört ki ölem” noktasına geldi bu Cennet Vatanımız… 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Bu koşullarda bir o yana bir bu yana savrulan 84 milyonluk koca bir ülkeyi yönetmek kolay mı 

dostlar? 

Daha kötüyü göstermeden, halka “bu olanlara da katlan” denebilir mi? 

Umudu tükenenler “gayrik yeter” demezler mi sonra? 

“Nas” öğütleri ile sabretmeye ilişkin “dinsel emirleri” hatırlatmak sakinleştirir mi insanları?… 



Dinin “sakinleştirici” etkisini sürekli kullanmak gerekli mi?.. 

*** 

Ben böyle bir ülkeyi yönetecek olsam, yardım isterdim dostlarımdan. 

“Halkımın dikkatini başka şeylere çevirmek için bir şeyler yapın” derdim. 

Örneğin: 

Yakın gelecek için “umut” vaat etmeyi baş muhalife “rüşvet” olarak verip, tarihimizle 

hesaplaşmayı gündeme getirmesini rica ederdim… 

İşe yarayacak mı baştan bilinmez tabii ki, denemek gerekir. 

Başka da parlak bir fikri olan da yok zaten… 

*** 

O halde, bu senaryo/seçenek üzerine biraz kafa yoralım: 

Biraz tekrara kaçmak zorundayım bu yazıda, hiç kusura bakmayın. 

Öyle gerekiyor. 

En basit “asker selamı”nı vermeyi bile 3 ayda öğrenemiyor en civan ve zeki delikanlılarımız. 

Dört işlemden bile sıfır çekiyorlar ha bire. 

Ne yazık ki gerçek böyle… 

İKİNCİ BÖLÜM 

Alıntılar, aynen okunduğu gibidir. 

Bu yüzden yağlı kir gibi tırnak içerisindedirler: 

“Videomda söyledim. Ben ülkemizde iktidar olmaktan çok, iz bırakan, başka bir miras 

bırakan biri olarak anılmak istiyorum. Bizden sonra gelecek yüz tane iktidar da artık ülkeyi 

hep bir şeyler ekleyerek yürüsün diyorum. “ 

İşte budur kafasının içerisinde “fikir” diye dolaşan yılan. 

Bu sözleri onun ağzından duymak bir fırsattır aslında. 

Değerlendiremiyoruz… 

Demek “iz bırakan” olmak istiyorsun Bay Kemal ? 

Ne güzel. 

İktidar olmak ne ki!.. 

Halkın derdiyle dertlenmek derdine mi? 

*** 



Bir şeyler daha söyleyin bakalım. 

Bakalım daha neler var dağarcığında. 

Örneğin “yaralar”ımızla ilgili konuş. 

Konuş ki senin de yaralarını görelim. 

Ama tuz basmayınız yaramıza ne olur. 

Tuz bile kokmuş… 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

“Bizden sonra gelecek iktidarlar da bizim üzerimize bir şeyler ekleyerek yürüsün. Batıda nasıl 

iktidar değiştiğinde kimse kaygı yaşamıyorsa, işte böyle bir Türkiye olsun 

istiyorum. Yaralarımızı sarmamız lazım. Biliyorum, bazılarımız zorlanıyor bu konuyu 

konuşmaktan. Yaralar hâlâ açık ama yapacağız, çocuklarımız için yapacağız, geleceğimiz 

için yapacağız. Bizim gördüğümüzü, yaşadığımızı, milletimizin çocukları gelecekte 

yaşamayacak, yaşamamalı. Bundan daha büyük bir ödül olur mu Allah aşkına?”… 

Ne güzel konuşuyorsun Bay Kemal!.. 

Aşk olsun… 

Yara konusunu iyi ki de açtın… 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TARİF:1 

Nasıl demiş zat-ı muhterem: 

“Helalleşme ile hukuku karıştırmayın. 

Ne söz ama. 

Bu kadarı bile yeter sabah kahvaltısında. 

Hatta asgari ücreti artırmak gibi geldi bize. 

TDK Sözlüğünde “helalleşmek” için: 

“Alışverişte veya ayrılma sırasında hakkını birbirine bağışlamak” tır1 diye yazabilirler. 

Aldırmayınız, onun “modası” geçti bugün… 

Yine tekrara mı kaçtık ne! 

Öyle galiba. 

Her neyse, aldırış etmeyin canlarım, biraz daha sabredin… 

 
1 https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2021/11/14/helallesmeye-bizim-kapiya-gelme/ 

https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2021/11/14/helallesmeye-bizim-kapiya-gelme/


Zira sırada iki tarifimiz var… 

*** 

Nasıl olduysa, bugün anlamı değişti bu sihirli sözcüğün: 

“Helalleşme” ile “hukuk”u karıştıranlar oldu bir ara. 

Helalleşmek, “yüzleşmek, barışabilmek, devam edebilmek” demektir” asla unutmayın… 

Helalleşmenin son sürümü budur. 

Bir tekrar daha mı lazım? 

Hep birlikte söylüyoruz o zaman: 

Helalleşmek, “yüzleşmek, barışabilmek, devam edebilmek” tir… 

İmza: Kemal Kılıçdaroğlu, kısaca KK… 

*** 

Baş muhalif, keman eşliğinde mealen diyor ki: 

Artık sizin için yapabileceğimiz fazla bir şey kalmadı! 

Umutsuz vakasınız. 

O halde, ben: 

“Kendimi de biraz düşünmeliyim” değil mi? 

Gelecek kuşakların gözünde ben neyim acaba? 

Bunu bugünden belirlemeliyim… 

*** 

E, o zaman buyurun, mikrofon sizin… 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

“Bunu yarası olan topluluklara yapacağız. Hukuk başka; kim ne suç işlediyse, onun karşılığı 

hukuktur. Hukukla helalleşmeyi karıştırmamak lazım. Zaten hukukla, yani onunla zaten 

helalleşmek imkânsız. Hukuk onun hesabını soracak, bunu ben videoda da söyledim. Bir de 

medyada bazılarının ‘ne güzel muhalefet zaten kazanıyor, ne gerek vardı tüm bunlara’ 

demesine hüzünlendim. Çünkü bunlar bu söylediklerimi strateji zannediyor. Ne 

stratejisi? Ben gelecekte bu ülke çocuklarının, ardımdan bu ülkeyi barıştırdığımı 

söylemelerini istiyorum. Böyle anılmak istiyorum. Ne stratejisi? “… 

Seçim stratejisi değil, demek ki… 

Ya nedir?.. 

Bilinçaltı!.. 



Buna “Yarası olan gocunur”… 

ALTINCI BÖLÜM 

 

“Evlatlarımız diyorum; hangi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha 

önemli? Helalleşeceğiz dostlarım, helalleşeceğiz. Açık yaralar var. Biliyorum zor olacak 

ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız”… 

Hangi kesimlerle helalleşeceğimizi tek tek sayıyorum: 

 

“28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp, helalleşeceğiz. 

İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımıza helalleşeceğiz. 

Roboski ile helalleşeceğiz. Bakın hukuk başka, helalleşme başka… İnsanlara devlet 

tazminat ödeyecek ama bir taraftan da helalleşeceğiz. 

Sivas, Kahramanmaraş mağdurları ile helalleşeceğiz. 

Diyarbakır hapishanesi mahkumları ile helalleşeceğiz. 

Mahalleleri gasp edip sürülen ve mahallelerine lüks siteler 

dikilen Romanlarla helalleşeceğiz. 

Varlık vergileri altında inim inim inleyen azınlıkla, 

6-7 Eylül olaylarının mağdurları ile helalleşeceğiz. 

Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz. Bugün Londra’ya göç 

etmiş en parlak beyinlerimiz ile helalleşeceğiz. 

Ali İsmail Korkmaz’ın ailesiyle helalleşeceğiz. 

Soma ile helalleşeceğiz. 

Darbeciler tarafından bir sağdan, bir soldan gencecik çocuklarımız asıldı bu ülkede; bir 

sağdan, bir soldan, o insanlarımızla helalleşeceğiz. 

9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’i kaybeden ve mahkemelerde süründüren Mısra Öz ile 

helalleşeceğiz. 

Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. “2 

 
2 1.28 Şubat süreci, Necmettin Erbakan’ın başbakan, Tansu Çiller’in başbakan yardımcısı olduğu 28 Şubat 

1997’de olağanüstü toplanan Millî Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla “irtica”ya karşı 
başlayan ordu ve bürokrasi merkezli süreçtir. Erbakan’ın başbakanlığı Çiller bırakmak amacı ile istifasından 
sonra hükümeti kurma görevini Demir’el Mesut Yılmaz’a verdiği için; 28 Şubat MGK kararları gericiler ve ikinci 
cumhuriyetçiler tarafından “postmodern darbe” olarak isimlendirilmiştir. 
Bu sürecin “mağduru” dönemin hükümeti olsa da CHP ile bir ilgisi bulunmamaktadır. 
2. İstanbul Üniversitesinde (İÜ) kurulan “ikna odaları” da 28 Şubat süreciyle özdeşleşen olaylardan biri olarak 
hafızalara kazındı. İkna odalarında öğrencilere, başlarını açmaları karşılığında birçok teklif sunuldu, okula 
başörtüsüz gireceklerine dair baskıyla taahhütname imzalatıldı ve bu sırada görüntüleri kamerayla kayıt altına 
alındı. Başörtüsü eylemlerinin en yoğun yaşandığı, öğrencilerin şiddete maruz kaldığı o günlerde, Fetullahçı 
Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in “Başörtüsü füruattır” açıklaması yasakçılara malzeme olurken, 
başörtüsü direnişini de büyük ölçüde sekteye uğrattı. 
Bu olayların “mağduru”nun baş örtülü hanımlar olduğu kabul edilse de doğrudan CHP ile bir ilgisi 
bulunmamaktadır. 
Dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan yardımcısı Tansu Çiller’di. 



 
3.Roboski Katliamı,Uludere Katliamı, Uludere Olayı veya Uludere Operasyonu 28 Aralık 2011 gecesi, Şırnak’ın 
Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 savaş uçaklarıyla yaptığı bombardıman 
sonucunda 34 sivilin hayatını kaybetmesi olayı. Olayda ölenlerin 28’i Encü ailesine mensuptu, Servet Encü yaralı 
olarak kurtuldu. Türkiye resmî makamları, ölenlerin Irak’tan Türkiye’ye mazot ve sigara getiren Kürt kökenli 
vatandaşların oluşturduğu bir kaçakçı kafilesi olduğunu açıkladı. 
Başbakan R. T. Erdoğan’dı, olayın CHP ile bir ilgisi yoktur. 
4. Sivas Katliamı, Sivas Olayları, Madımak Katliamı ya da Madımak Olayı, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta 
düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’nin Radikal İslamcı bir grup tarafından yakılması 
ve çoğunluğu Alevi 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanının yanarak ya da dumandan boğularak hayatlarını 
kaybetmeleri ile sonuçlanan olaylardır. 
Başbakan Tansu Çiller’di, olayın CHP ile bir ilgisi yoktur. 
5. Maraş Katliamı veya Maraş Olayları, 19 Aralık ile 26 Aralık 1978’de Kahramanmaraş’ta meydana gelen 
Alevilere yönelik katliam. Resmi rakamlara göre yedi gün süren olaylar sırasında 120 insan öldürüldü. Alevilere 
ait 200’ün üzerinde ev yakıldı, 100’e yakın işyeri tahrip edildi. 
Başabakan Bülent Ecevit’tir. 
6.Diyarbakır Cezaevi ya da Diyarbakır Askerî Cezaevi, Diyarbakır’da kurulan bir cezaevidir. 12 Eylül Darbesi’den 
sonra yaşanan işkenceler ile ön plana çıktı. The Times gazetesine göre “Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi” 
arasında yer almaktadır.1981 ve 1984 yılları arasında cezaevinde 34 kişi hayatını kaybetti ve onlarca kişi sakat 
kaldı. Cezaevi hakkında belgeseller çekildi ve kitaplar yazıldı. Günümüzde ise okul olması planlanmaktadır. 
Dönemin başbakanları Bülent Ulusu- Turgut Özal’dı, CHP ile bir ilgisi yoktur. 
7. Romanlar, Çingeneler, aslen Kuzey Hindistan kökenli olup günümüzde ağırlıklı olarak Avrupa’da yaşayan 
göçebe bir halktır. Türkçede Roman sözcüğü de sıklıkla Çingene anlamında kullanılır. Osmanlı Çingeneleri 
Müslüman olmalarına rağmen, cinayet, vatana ihanet gibi davalarda mahkûm oldukları takdirde, Müslümanlar 
gibi asılarak değil, gayrimüslimler gibi kafaları kesilerek cezalandırılırdı. Günümüzde de Çingeneler 
yaşadıkları bütün ülkelerde ayrımcılığa tabi tutulmaktadır. Bu yüzden de birçok ünlü, Çingene kimliğini 
gizlemek durumunda kalmıştır. II. Dünya Savaşı’nda Yahudiler gibi Romanlar da Nazi Almanyası yönetimi 
tarafından büyük bir soykırıma uğradılar. 200.000-800.000 arasında Roman, Macaristan, Polonya ve 
Çekoslovakya’daki Nazi kamplarında yok edilmiş ve bu katliam Roman halkı tarafından “Porajmos” 
(parçalanmak) olarak adlandırılmıştır. 
Romanların durumunun CHP ile ne ilgisi var? 
8.Varlık Vergisi, Türkiye’de 11 Kasım 1942 tarih ve 4305 sayılı kanunla konulan olağanüstü servet vergisinin 
adıdır. Varlık Vergisi kanununun resmi gerekçesi, hükûmet tarafından “olağanüstü savaş koşullarının yarattığı 
yüksek kârlılığı vergilemek” olarak dile getirilmiş ve herhangi bir dini veya etnik grup hedef alınmamıştır. Oysa 
basına kapalı olarak yapılan CHP grup toplantısında başbakan Şükrü Saracoğlu’nun vurguladığı gerekçede: 
“Bu kanun aynı zamanda bir devrim kanunudur. Bize ekonomik bağımsızlığımızı kazandıracak bir fırsat 
karşısındayız. Piyasamıza egemen olan yabancıları böylece ortadan kaldırarak, Türk piyasasını Türklerin eline 
vereceğiz” demiştir. Varlık Vergisi KK’nın sandığı gibi sadece gayrimüslimlerden alınmış değildir. Ayrıntılı bilgi 
için bakınız: 
https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylar-ve-gorusler/varlik-vergisi-gercegi-artun-dayioglu-1886352 
Başbakan CHPli Şükrü Saracoğlu’dur. Bundan dolayı CHP’nin kimseden özür dilemesi geremez. 
9. 6-7 Eylül olayları, 1955’te İstanbul’da yaşayan Rum azınlığa karşı gerçekleşen organize toplu 
saldırıdır. Gladio‘nun Türk kolu olan Seferberlik Tetkik Kurulu‘nun yanı sıra Kontrgerilla ve günümüz Millî 
İstihbarat Teşkilatı‘nın selefi olan Millî Emniyet Hizmeti tarafından planlanarak desteklendiği kabul ediliyor. 
Olaylar, önceki gün Türk basınında çıkan ve Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik, 
Yunanistan’daki doğduğu evin bombalandığını iddia eden yalan haberlerle tetiklendi. Sonradan yakalanan bir 
Türk konsolosluk yetkilisi, bombayı olayları kışkırtmak için kurguladıklarını itiraf etti ancak Türk basını bunu 
görmezden gelerek bombanın Yunanlar tarafından atıldığını iddia etti. 
Başbakan Demokrat Parti Genel Başkanı Adnan Menderes’ti, CHP ile bir ilgisi yoktur. 
10.Londra’ya göç etmiş parlar isimler, Londra çevresinde yaşayan Türk nüfusu içerisindedirler. 2017 Birleşik 
Krallık İçişleri Bakanlığının hazırladığı Birleşik Krallık Ulusal İstatistikler Raporu’na göre Londra’da 400.000-
450.000 Türk asıllı Birleşik Krallık vatandaşı yaşamaktadır. 
İlk olarak 17. yüzyılda, İspanya’nın Gal Bölgesi’nde Britanya İmparatorluğu’nu tehdit eden İspanya Krallığı 
karşısında, Britanya’nın Osmanlı İmparatorluğu ile İspanya karşısında savaşa girmesi sonucunda, Britanya’nın 
Osmanlı’dan ödül ve yetiştirme olarak aldığı Türklerin ilk olarak Londra’ya gitmesiyle Londra’daki Türk tarihi 
başlar. I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti’nden Britanya’ya, her ne kadar ikili ilişkiler savaş sonunda 

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylar-ve-gorusler/varlik-vergisi-gercegi-artun-dayioglu-1886352


Doğru (2) numaralı dipnota gidiyoruz. 

Bakalım hangi olay, kimin zamanında oldu ve ne kadar büyüktür açtığı yara. 

Bugüne kadar açık mı kaldı, o da ayrı mesele. 

Açık yara kolay iyileşmez! 

Yoksa Bay Kemal’in üstü mü açık kaldı!… 

*** 

Bay Kemal; 

Neden başkasının yerine sen helalleşiyorsun “mağdur” edilmiş insanlarla? 

 
dursa bile, insanlar göç etti ve böylelikle Britanya, Osmanlı’dan ikinci büyük göç dalgasını almış oldu. I. Dünya 
Savaşı’ndan sonra, Türkiye’nin ilk yıllarında Türkiye’den Birleşik Krallık’a 5.000’e yakın insan göç etti. 
Daha sonraki yıllarda da çeşitli nedenlerle İngiltere’ye göçler sürmüştür. 
“Türk sığınmacıların sığınma hakkı için İngiltere’yi tercih etmelerinin nedenleri sorulduğunda; % 80’i ekonomik 
koşulları, % 38’i, insan haklarını, % 54’ü sosyal hizmetleri ve hükümetin sağladığı mali yardımları etken çekici 
faktörler olarak işaret etmiştir. 1995 yılından sonra iltica edenlerin nedenlerinin daha çok ekonomik temelli 
olduğu görülmektedir. Bu yıldan önce gelenler, siyasi görüşlerini ilticaya neden olarak belirtirlerken; daha sonra 
gelenler işsizlik ve daha yüksek yaşam standardı arayışı gibi ekonomik koşulları iltica etme nedeni olarak 
göstermektedirler.” 
(Seçil Erdoğan, Öğretim Asistanı, University of Western Ontario, Kanada. Sosyoloji Bölümü.) 
İngiltere’ye göçlerin CHP ile ilgisini kurmak ve bundan CHP’yi sorumlu tutmak akıl tutulmasıdır. 
11. Ali İsmail Korkmaz, Taksim Gezi Parkı protestolarına destek amacıyla katıldığı yürüyüşe müdahale eden 
polis ve karşıt görüşlü gruplar tarafından darp edilerek öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisidir. 
Eskişehir’de Gezi Parkı protestolarına destek amaçlı düzenlenen yürüyüşte polisin müdahalesinden dolayı ara 
sokaklara kaçan eylemcilerden birisi olan Anadolu Üniversitesi birinci sınıf öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, polis 
tarafından darp edildikten sonra eli sopalı gruplarca iki defa daha darp edilmiştir. Darp edildikten sonra gittiği 
hastanede tedavi görememiş, ilk tıbbi müdahaleyi ancak 20 saat sonra alabilmiştir. Beyin kanaması geçirdiği 
anlaşılan Korkmaz 38 gün boyunca komada kalmış ancak 10 Temmuz 2013 günü ölmüştür. 
Başbakan R.T. Erdoğan’dır ve bu olayın CHP ile uzaktan yakından bir ilgisi bulunmamaktadır. 
12. Soma Faciası, 13 Mayıs 2014’te Türkiye’nin Manisa ilinin Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangın 
nedeniyle 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan madencilik kazasıdır. Facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en 
çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçti. Soma Holding şirketlerinden Soma 
Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen maden ocağında, patlamaya elektrikli ekipmanların sebep 
olduğundan şüphelenildi. 
Başbakan R.T. Erdoğan’dır, olayın CHP ile uzaktan yakından bir ilgisi bulunmamaktadır. 
13. 12 Eylül idamları: 12 Eylül Darbe dönemi içerisinde gerçekleşmişlerdir. 
Dönemim Devlet Başkanı Kenan Evren’dir, idamların CHP ile uzaktan yakından bir ilgisi bulunmamaktadır. 
14. Çorlu’da 2018 yılında meydana gelen tren kazasında oğlu Oğuz Arda’yı kaybeden Mısra Öz Sel, sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle ‘kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla hakim karşına çıktı. Çorlu 5’inci Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Mısra Öz Sel’e 8 bin 840 lira para cezası verildi. 
Başbakan R.T. Erdoğan’dır ve olayın CHP ile bir ilgisi yoktur. 
15.Ahmet Kaya, 1957 yılında Malatya’da Kürt kökenli bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. On altı 
yaşında yasadışı afiş basmaktan hapse atıldı. Daha sonra birkaç arkadaşıyla birlikte Halk Birimleri Derneği’nin 
çalışmalarına katıldı. Bu çalışmaları sırasında çeşitli etkinliklerde bağlama çalmaya devam etti. Boğaziçi 
Üniversitesi’nde yapılan bir etkinlikte Ruhi Su ile tanışma fırsatı buldu ve Mahsus Mahal isimli Ruhi Su türküsünü 
söyledi. Ahmet Kaya hakkında konserlerinde şarkılarının sözlerini Türkiye Cumhuriyeti anayasasına aykırı 
olarak değiştirdiği gerekçesiyle birçok dava açıldı. 6 Haziran 1999’da Türkiye’den ayrıldı. Yargılamaların 
sonucunda gıyabında toplam 3 yıl 9 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı. 
Başbakan Bülent Ecevit’ti. 



Sen onların vekili misin yoksa? 

Yoksa, iktidara geldiğinde Devlet adına mı helalleşeceksin onlarla? 

Öyleyse maksadın, cümlenin başına: 

“İktidara geldiğimde…” şeklinde iki sözcük ekleyebilirdin. 

Aklına mı gelmedi yoksa? 

Ya da kendini iktidarda mı sandın o anda? 

Yoksa gerçekten iktidardasın da biz mi farkında değiliz! 

Allah sağlık, sıhhat ve mutluluk versin sana… 

*** 

Bu kadarı yeter galiba. 

Dersim” konusunu da listeye ekle diyorsanız, onu yıllar önce halletmiştik zira. 

CHP adına, asilerin torunlarından özür diledik ya, daha ne olsun? 

Nedir istediğiniz? 

CHP’li gençlere Seyit Rıza gibi olmayı da önerdik… 

Yetmedi mi?.. 

Aşk olsun…. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

 

“Helalleşeceğiz dostlarım ve yakın bir gelecekte bir gün çocuklarımız geçmişe baktıklarında, 

‘neler olmuş ama önümüze bakmayı bilmişiz; helal olsun onlara’ diyecekler. Laik, 

demokrat, insan haklarına saygılı, müreffeh, Atatürkçü bir ülkede yaşayan çocuklarımız, 

birileri buna cesaret ettiği için teşekkür edecekler bize. Bizim iktidarımızı konuşmuyorum 

ben sevgili dostlarım; bizden sonra gelecek yüz iktidara bir kapı aralamamız gerekiyor. 

Doğru bir kapı açmamız… Evet, bütün baskıyı biz yaşayacağız ama birinin bunu yapması 

gerekiyordu. Nasip bize oldu. “3 

Daha ne deseydi?! 

Hepsini söyledi işte… 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

 
3 https://www.chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-tbmm-chp-grup-toplantisinda-

konustu-16-kasim-2021?q= 

https://www.chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-tbmm-chp-grup-toplantisinda-konustu-16-kasim-2021?q=
https://www.chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-tbmm-chp-grup-toplantisinda-konustu-16-kasim-2021?q=


Karşı tarafın CHP’yı suçlama konusunda, Kılıçdaroğlu’ndan daha insaflı olduğu söyleniyor. 

CHP’liler arasında tabii ki. 

Onlara inanalım mı? 

Diyorlar ki: 

“Hiç değilse onlar sağcı iktidarlar döneminde yapılan hukuksuzluklardan CHP’yi 

suçlamıyorlardı.” 

Doğru değil mi? 

Muhafazakarlar, kâr yapmadıkları işlere kolay kolay bulaşmazlar. 

“Kimse bizi kandıramaz ve biz de kimseyi kandırmayız” diyebilirler o başka. 

“Ne aldanan olduk ne aldatan” gibi mesela. 

İnancınızı daima yüksek mevkilerden gelen seslere göre ayarlayalım… 

Acizane tavsiyemdir!.. 

*** 

KK’nın ne demek istediği iyice kavranmalıdır. 

Bu yüzden, geçen hafta son bir tarif daha yaptı. 

İçli köfte gibi maşallah. 

“Helalleşme” ile ne anlatmak istediği yeterince anlaşılamadı demek ki… 

Kafa kalın, kafa… 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

TARİF 2: 

“Helalleşme” sözcüğü sözlükteki anlamından başka anlama geldiğini söyledi Bay Kemal. 

(Bu hitap şekli çok hoşuna gittiği için öyle hitap ediyorum.) 

Allah’tan edebiyatçı değil. 

Dil bilimci de değil hamdolsun! 

O bir iktisatçı; “tıpçı” değil çok şükür! 

Basit bir hesap uzmanı olarak diyor ki: 

Helalleşmek: “yüzleşmek, barışabilmek, devam edebilmek”tir… 

Bundan sonra böyledir. 

Yerseniz… 



*** 

“Helalleşme”nin ne anlama geldiğini anladınız umarım. 

Bu tanımı ara sıra kullandığımızda bütün cahilliğiniz gizlenir… 

Ben öyle yapacağım bundan sonra… 

Teşekkür ederim… 

*** 

KK’nın helalleşmek için saydığı olayların, hangi iktidarlar döneminde olduğunu, (2) 

numaralı dipnottan öğrendiniz umarım. 

Neden parmağını kaldırdın oğlum? 

Anlamadın mı yoksa? 

!.. 

Pencereden dışarıya bakma! 

Hadi bakalım, doğru (2) nolu dipnota; marş marş. 

“Hafıza-ı beşer nisyan ile mallüldür “ demiş atalarımız. 

Bu yüzden tekrar tekrar soruyorum. 

Hem Tarih bilginizi de bir kez daha gözden geçirmiş olursunuz. 

İmtihan bu dünyada, Huriler öteki dünyadadır dostlar… 

Yanlış anlaşılmasın… 

ONUNCU BÖLÜM 

TARİF 3: 

Tekrar sözlüğe baktım: 

Divânu Lugatı’t-Türk değildi baktığım sözlük. 

Elimde Türk Dil Kurumunun sözlüğünden başkası yok zaten. 

“Kitapsızlık” ne kötü bir şey değil mi?! 

Helalleşmek için şöyle yazıyordu: 

“Alışverişte veya ayrılma sırasında hakkını birbirine bağışlamak”… 

Hatırlatmanıza gerek yok; tekrardır bu yaptığım, biliyorum… 

(1) numaralı dipnotta ayrıntısı var… 

*** 



Bu doğru tarifte, öne çıkan vurgu: “BAĞIŞLAMAK”TIR. 

Yani AF’TIR… 

Kılıçdaroğlu, kısaca KK, gericilerden/ hainlerden CHP’yi affetmelerini istiyor galiba! 

Ne dersiniz bu işe? 

Af meselesine eskiden beri takılıdır zat-ı muhterem. 

2015 genel seçimlerinden sonra, yürütülen istikşafi görüşmeler sırasında da: 

“DEVR-İ SABIK YARATMAYACAĞIZ; İNTİKAMCI OLMAYACAĞIZ, BEYAZ BİR SAYFA 

AÇACAĞIZ” diyerek, geçmiş iktidarlar için “af” kapısını aralayan o değil miydi? 

KK’nın, asıl derdi PKK’yı da af etmektir ve istediği sır değildir. 

2011 seçimleri öncesinde Van’da yaptığı konuşmada da yine “af” konusunu gündeme o 

getirmişti. 

O tarihlerde PKK’nın şehir yapılanması KCK mensuplarıydı tutuklanan/tutuklu yargılanan. 

Hazret, gizli ajandasına böyle kurnazlıklarla kamuoyuna destek yaratmaya çalışıyor belli ki… 

Ne kurnaz adam… 

PKK ve FETÖ için “genel af” çıkartmayı gündeme taşıyacak; ama Romanlar’dan 

Roboski’den Ahmet Kaya vb. gibilerden başlatıyor kamuoyu oluşturmayı… 

*** 

Ne yazık ki, bu tanım üzerinden de hedefine gidemeyecek! 

KK’nın Parti içi ve Parti dışına atılan muhalifleri, bayağı köşeye sıkıştırdılar “ana muhalefetin” 

liderini. 

Grup toplantısında “helalleşme”nin ne anlama geldiğini yeniden açıklamak zorunda kaldı. 

Bu yüzden: 

“Helalleşmek, YÜZLEŞMEK, BARIŞABİLMEK, DEVAM EDEBİLMEKTİR.” dedi.4 

Yine mi olmadı?… 

O sizin sorununuzdur artık. 

Olsa da Çorum, olmasa da… 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 

Bu aralar saçmaladıkça saçmalıyor Kemal Efendi. 

 
4 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika–kemal-kilicdaroglu-helallesme-ile-hukuku-karistirdilar-

1885853 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika--kemal-kilicdaroglu-helallesme-ile-hukuku-karistirdilar-1885853
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika--kemal-kilicdaroglu-helallesme-ile-hukuku-karistirdilar-1885853


Böyle hezeyanlar için ne demişti atalarımız anımsadınız mı? 

“ZIRVA TEVİL GÖTÜRMEZ.” 

(Saçma söz, nasıl yorumlanırsa yorumlansın, niteliğini değiştirmez). 

KK, ya helalleşmenin ne anlama geldiğini bilmiyor -ki o kadar da cahil olamaz, bürokrasiden 

geldi ve o bir hesap uzmanıdır sonuçta- ya da her zamanki gibi kendi sözlerinin altında 

kaldığı için SAVUNMAYA çekildi… 

“Helalleşme”ye “helaleşme” de diyen var!.. 

Helal olsun onlara da!.. 

*** 

Sanki, Bay Kemal iktidardı da bu saydığı “hataları” o yaptı. 

Kısaca: 

KK, CHP Tüzüğüne göre, ihraç edilmeyi birkaç defa hak etti. 

Eğitimi, genel kültürü ve birikimi bu tür analizleri yapmaya yeterli olmayanlar; hala KK’nın 

sözlerinde bir “hikmet” aramaya devam edebilirler. 

Zaten onlar için sayfalarca yazıyoruz, onlar için bu çabamız. 

Pazar günlerim size helal olsun. 

Söyler misiniz bir siyasi parti lideri, kendi partisinin sorumlu olmadığı olayların mağdurları ile 

neden helalleşmek ister?… 

Nedir derdi?… 

ONİKİNCİ BÖLÜM 

Sanki hükumetin gizli ortağıdır. 

Bunu Devlet Bahçeli yapsa anlaşılır da Kılıçdaroğlu’nun neden yaptığını anlamak mümkün 

değil… 

Aslında mümkündür; onun görevi “Atatürkçülüğü itibarsızlaştırmaktır”. 

Bunu da hakkıyla yapıyor muhterem… 

Tebriği fazlasıyla hak ediyor!.. 

Görevi veren bunu da yapıyor muhtemelen… 

*** 

Bir başka görevi de AKP’yi iktidarda tutmaktır! 

Evelallah bu görevini de hakkıyla yerine getiriyor… 

Onun için, muhalefette kalmak iktidarda olmaktan daya iyidir. 



AKP’yi iktidarda tutmak, netameli bir iştir. 

İktidar olmak ne ki!.. 

ONÜCÜNCÜBÖLÜM 

Bu yüzden: 

KK, Habertürk TV’de katıldığı programda; helalleşme tanımını yine değiştirdi: 

“Helalleşme kucaklaşma, sevgiyi egemen kılmadır.” dedi. 

Her halde bu kadar güzel bir tarife itiraz edecek değilsiniz. 

Tekrar ettiğimi biliyorum, hatırlatmanıza lüzum yok. 

Biz öğretmenler, “anlaşıldı mı?” diye sorarız, bakarız ses gelmiyor sınıftan, bir daha anlatırız. 

Bu yüzden tekrar ediyorum işte. 

Tekrar benim işim. 

Ses çıkartın, ben de tekrarı bırakayım… 

*** 

Atatürk ve İsmet Paşa döneminde, yaşanan bazı olaylardan dolayı CHP’nin suçlanması, 

sizce önemli değil midir? 

Kim ne derse desin; tüm bu suçlamaların altında Dersim İsyanı vardır inanın. 

Bay Kemal’in de bağlı olduğu Kureyşan Aşireti, hain Seyit Rıza’nın en yakın müttefikiydi o 

isyan sırasında. 

Bilmiyor muydunuz yoksa? 

Eşi Selvi Hanım bir röportajında: 

“Dersim’in çok acı bir tarihi var. Büyüklerimiz hep anlatırdı. Kemal Bey’in babası, 

1938’den sonra sürgün edilmiş. Halası aileden 40 kişiyle birlikte götürülmüş. Derin 

izler bırakıyor tabii. Öfkeleniyorsunuz. Hepsi öldürüldü”5 diye konuşmuştu, unuttunuz 

mu? 

Bu yüzden olsa gerekir ki “Tunceli” sözcüğünü asla ağzına almıyor. 

CHP’nin Kurultayında; “Dersimli Kemal’im ben” demesi boşuna değildi. 

Böyle sakat kafalı ve hain birinin, Atatürk’ün koltuğuna oturtulması CHP’lilerin en büyük 

yanlışı ve ayıbıdır. 

Belki de kaderdir kader… 

 
5 https://www.haber7.com/ic-politika/haber/807788-kilicdaroglunun-dersim-arsivi-yalcinda 

https://www.haber7.com/ic-politika/haber/807788-kilicdaroglunun-dersim-arsivi-yalcinda


ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KK’nın, AKP’nin “gizli iktidar ortağı” olduğundan şüpheleniyoruz. 

19 yıldır AKP’yi başımızda tuttuğunu da “helalleşme “ saçmalığı ile itiraf etmiş olmuyor mu? 

Asıl AKP’nin helallik istemesi gereken kesimlerden, AKP adına o neden helallik istiyor? 

Neden acaba, bu soruya onun adına bir cevap bulun bakalım. 

Ama akla yatkın olsun!.. 

Lütfen ama… 

*** 

“Devr-i sabık yaratmayacağız, intikamcı olmayacağız, temiz bir sayfa açacağız” da ne 

demek? 

Bu sözlerine de bir ara açıklık getirmeli Bay Kemal… 

Ya da sizler; onun kayıtsız-koşulsuz takipçileri… 

Bekliyoruz… 

*** 

Kılıçdaroğlu, bu defa öyle bir pot kırdı ki, CHP’ye yakın ve CHP’li olan bütün yazar-çizerler, 

sözlerini düzeltip bir kalıba sokamadılar hala… 

Mağdurun, zalimden helallik istemesi haliyle zor oluyor. 

En etkili söz ustaları bile, havlu attılar bu olayda. 

Düzgün düşünceli olmayan bir adamın sözlerini düzeltmek mümkün olmuyor… 

Sanık Kemal ayağa kalk!… 



 

HELALLEŞMEYE BİZİM KAPIYA GELME!.. 

14 Kasım 2021  

TDK Sözlüğünde helalleşmek: 

“Alışverişte veya ayrılma sırasında hakkını birbirine bağışlamak” olarak açıklanıyor. 

Başka da bir anlama gelmiyor… 

Kılıçdaroğlu tüccar olmadığına göre; vedalaşmaya geliyor demektir. 

Bir yere ayrılacağına inanmam! 

Belli ki, eski CIA Türkiye İstasyon Şefi Graham Fuller’in “Yeni Türkiye” adlı talimatnamesine 

göre hareket ettiği için, tercüme hatalarını fark edemiyor. 

Anlaşılan bu defa da “özür dileme” gibi “helalleşme” sözcüğünün de cıvığını çıkartacak… 

*** 

Kılıçdaroğlu, Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda: 

“Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım”1 

dedi. 

Açıklamada dikkat çeken pek çok husus var: 

 
1 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kemal-kilicdaroglundan-helalles-karari-yolculuga-cikiyorum-1884425 

 
 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kemal-kilicdaroglundan-helalles-karari-yolculuga-cikiyorum-1884425


Bay Kemal, CHP’nin geçmişinde “hatalar” olduğunu kabul ediyor. 

Bu hataların toplumun belli kesimlerinde -özellikle de muhafazakar kesimde- “ağır yaralar” 

açtığını savunuyor. 

Kılıçdaroğlu, toplumun “ağır yaralı” bu kesimleri ile “helalleşmeyi” iktidardan daha 

önemli buluyor. 

Bir siyasi partinin genel başkanının, iktidara gelmekten “daha önemli” görevleri varsa, orada 

durup “Bu adamın gerçek görevi nedir” diye sormak gerekmiyor mu?.. 

*** 

Kılıçdaroğlu’nun bu defaki işi hiç zor olmayacak: 

Helalleşeceği kesimin kafasındaki CHP imajını doğrulayıp geçebilir. 

Asıl yıkıma uğrayacak olan gerçek CHP’lilerdir. 

Onlar da zaten partinin yönetim kademelerinden peyder pey uzaklaştırıldılar. 

Çoğu etkisiz eleman gibidir! 

Bundan sonra gerçek CHP’liler, ne Kılıçdaroğlu’ nu CHP’nin başından alabilecekler ne de 

onun söylediklerinin aksini savunacak takati bulabilecekler. 

2010’dan bu yana, Y-CHP’ye muhalefet edenlerin sesini ise ancak sınırlı bir kesim 

duyabilecek. 

Onların da sayıları oldukça azalmış. 

Dolaysıyla CHP’nin tavanında gerçekleştirilen “dönüşümü” tabanında da gerçekleştirme 

başlayacak… 

Zaten, iktidara gelmek o kadar da önemli değil!.. 

Besbelli ki, AKP’yi 20 yıl iktidarda tutan güçler, Y-CHP’ye muhalefette durma görevini 

vermişlerdir… 

Yeni bir görev gelirse, onu da yaparlar elbette… 

*** 

Şimdi de muhafazakarların gözünde CHP nasıl bir partidir, onu öğrenelim: 

Bu soruya bizim cevap aramamız gerekmez. 

Yıllardır kendileri bıkmadan, usanmadan söylüyorlar zaten… 

*** 

Mesele, muhafazakarların kafasından “eski CHP” algısının nasıl yıkılacağıdır. 

Bunun iki türlü olacağı bellidir: 



Birincisi gerçekleri kanıtları ile birlikte yılmadan, usanmadan savunup, ispat ederek karşı 

tarafı ikna etmekten geçer. 

İkincisi, onlara hak vererek; “öz eleştiri” yapmak veya doğrudan “özür dilemek” ya da Bay 

Kemal’in yeni formülü ile “helalleşmek”tir… 

Bu ikinci seçeneğe muhafazakar seçmenin bir itirazı olmaz. 

Hatta Kılıçdaroğlu’na övgüler bile düzebilirler… 

Ama asla oy vermezler!.. 

Bunu kendisi de bildiğinden; iktidara gelmekten daha önemli şeyler var diyor… 

*** 

Muhafazakar kesimin geçmiş yıllarda en etkili militanı şair Necip Fazıl Kısakürek’ti. 

Bugün bile onun yalanlarını tekrar ederek, CHP’yi eleştirilenler çoğunluktadır. 

“Son Devrin Din Mazlumları” eserinde anlattığı masallar,2 hala tekrar edilip durulur. 

Kısakürek, CHP’yi “din düşmanı” bir parti olarak tanıtmakta başarılı olmuştur… 

*** 

Bir diğer yanlış algı ise CHP’nin Dersim’de “katliam” yaptığı yalanıdır. 

Kürt Teali Cemiyeti üyesi, Koçgiri, Ağrı ve Dersim isyanlarının elebaşlarından 

Kürtçü Baytar Nuri Dersimi’nin “Kürdistan Tarihinde Dersim” adlı anı kitabında3 bir sürü 

yalan uydurularak Cumhuriyet düşmanlığı yapılmıştır. 

Tamamen duygusal saiklerle yazıldığı belli olan bu kitabın, neredeyse her cümlesi “intikam” 

sözcüğü ile bitirilmiştir… 

Cumhuriyet’ten ve Cumhuriyetçilerden intikam almak için yemin ettiklerini söylemeye gerek 

var mı?.. 

*** 

Koyu bir demokrat ve fanatik bir CHP düşmanı olan eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 

Çağlayangil’in Kemal Kılıçdaroğlu’na anlattığı yalanlar da muhafazakar kesimi ciddi bir 

şekilde etkilemiştir. 

Çağlayangil’in, kendi kendini yalanladığı anılarına,4 ne yazık ki inananlar hayli fazladır… 

 
2  Necip Fazıl Kısakürek, Son Devrin Din Mazlumları, s.167 

3 Baytar Nuri Dersimi, Kürdistan Tarihinde Dersim, s.306 

4  Kılıçdaroğlu Sordu Çağlayangil Yanıtladı: Konu Dersim 

https://www.hurriyet.com.tr/kilicdaroglu-sordu-caglayangil-yanitladi-konu-dersim-15608090 

https://www.hurriyet.com.tr/kilicdaroglu-sordu-caglayangil-yanitladi-konu-dersim-15608090


Turgut Özakman, Çağlayangil’in yalan konuştuğunu Cumhuriyet Türk Müzesi adlı 

eserinde5 belgeleri ile ortaya koyup, kanıtlamıştır… 

*** 

Devrimlere karşı çıkan, Kurtuluş Savaşı esnasında düşmanlarla işbirliği yapan, Milli 

Kuvvetleri mücadeleden vazgeçirmeye tahrik eden “fetva” beyannameleri Yunan uçakları 

tarafından siperlerimizin üzerine atılan; İskilipli Atıf Hoca’nın “şahitleri dinlenmeden” idam 

edildiği yalanı da dindar kesimler üzerinde bayağı etkili olmuştur. 

“Şapka takmadığı” veya “şapka karşıtı bir kitap yazdığı” için idam edildiği yalanları, bugün 

bile yaygın şekilde kullanılmaktadır… 

*** 

CHP’nin, özellikle de İnönü’nün “din düşmanlığı yaptığı” yalanı, DP çizgisini takip eden 

siyasetçilerin neredeyse tek argümanı olmuştur: 

Gerçekten de İsmet Paşa: 

İslâm ile bağdaşmayan ve dini bir kitaba yakışmayan bilgiler içeren6 Mevlid-i Şerif’i ve 54 

Farzlı Büyük ve Tam Namaz Hocası” adlı kitaplar yasaklamıştır. 

İnönü’nün ne kadar yerinde bir iş yaptığı yıllar sonra; emekli Müftü İhsan Özkes‘in 6 Nisan 

2012 tarihinde TBMM’nde yaptığı basın açıklamasında doğrulanmıştır… 

*** 

Genç Türkiye Cumhuriyeti Musul Sorunu7 ile ilgilenirken; Şeyh Said Efendi, 4 Ocak 1924 

tarihinde fetva vererek “aşiretleri dinsiz hükümet ve Mustafa Kemal Paşa’ya karşı 

cihada” çağırmıştır.8 

“Bir Türk’ü öldürmek 70 gavuru öldürmekten daha üstündür”9 diyebilen Şeyh Said, “Kürt 

İstiklal Cemiyeti” Başkanı olarak “Allah’ın dinini kurtarma” görevini üstlenmiş bir vatan 

hainidir. 

Diyarbekir’i zapt edince de “Kürt İslam Devleti“ni ilan edeceği, sonra da Cizre’ye yürüyüp 

Irak’taki İngilizlerle bağlantı sağlayacağı kayıtlı ispatlıdır. 

AKP ile HDP birlikte Diyarbakır’da bu hainin heykelini dikmekle tarihi gerçekleri geri plana 

itip, kendi yalanları ile halkı zehirlemişlerdir. 

 
5 Turgut Özakman, Cumhuriyet Türk Müzesi, İkinci Kitap, s.809-810 

6 https://meclishaber.tbmm.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=121290 

7 https://tr.wikipedia.org/wiki/Musul_Sorunu 

8 M. Şerif Fırat, Doğu İlleri ve Varto Tarihi, s.180 

9 Alb. Reşat Hallı, Türkiye Cumhuriyeti’nde Ayaklanmalar, s.100 

https://meclishaber.tbmm.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=121290
https://tr.wikipedia.org/wiki/Musul_Sorunu


Bu bilgi kirliliği karşısında gerçekleri anlatmak yerine, Kılıçdaroğlu Şeyh Said’in üçüncü 

kuşaktan torunu Feyzi Septioğlu’nu birinci sıradan milletvekili adayı yaparak, tarihe 

yüzünü dönüp; gericilerin ve Cumhuriyet düşmanlarının yalanları üzerine perde örtmüştür… 

Destek olmuştur… 

*** 

Y-CHP’nin başına bir kaset komplosu sonucu getirilen Dersimli Kemal, bir yıkım projesi 

olan Büyük Ortadoğu Projesi’ni dahi sahiplenerek,10 ABD’nin Türkiye’deki bir “elemanı” 

olduğunu itiraf etmiştir… 

Bu tutumu ile CHP aleyhine oluşturulan olumsuz algıyı CHP Genel Başkanı olarak kabul 

etmiş olmaktadır… 

*** 

Kılıçdaroğlu, Y-CHP Genel Başkanı sıfatıyla ABD’nin Ortadoğu’daki “kara gücü” olan terör 

örgütü YPG/PKK’yı, “kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum” olarak 

niteleyerek11 ABD’nin hizmetkarı olduğunu ispatlamıştır… 

Bu şekilde Atatürk’ün CHP’sini, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının yanında 

konuşlandırmıştır… 

*** 

Cumhuriyet’e yürekten bağlı Atatürkçülere, Devrimcilere en büyük ve ağır yarayı Dersimli 

Kemal Kılıçdaroğlu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda otururken 

vermiştir… 

Şimdi helalleşmeye gidiyor. 

Kiminle helalleşecek? 

Bizimle mi yoksa gerici Cumhuriyet düşmanları ile mi? 

Bizimle helalleşmeye geliyorsa hiç zahmet etmesin! 

Hakkımızı bu dünyada kendisinden ve ihanet edenlerin tümünden, kendi ellerimizle 

alacağız… 

Biz de onlar kadar kararlı ve azimliyiz… 

 
10 https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2021/11/07/nobet-sirasi-bize-geldi/ 

11 https://t24.com.tr/haber/kilicdaroglu-ypg-teror-orgutu-degil-vatanini-kurtarmak-icin-orgutlenmis-bir-

olusum,274588 

https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2021/11/07/nobet-sirasi-bize-geldi/
https://t24.com.tr/haber/kilicdaroglu-ypg-teror-orgutu-degil-vatanini-kurtarmak-icin-orgutlenmis-bir-olusum,274588
https://t24.com.tr/haber/kilicdaroglu-ypg-teror-orgutu-degil-vatanini-kurtarmak-icin-orgutlenmis-bir-olusum,274588


 

NÖBET SIRASI BİZE GELDİ: 

7 Kasım 2021  

“BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”!.. 

Bu hafta okumak yok! 

Uzun uzun yazıları zaten sevmiyoruz, okuyamıyoruz. 

Uzak gözlüklerinizi takıp, koltuklarınıza kurulun bu akşam. 

Çekirdek çitlemek yok, sadece şekersiz çay içebilirsiniz. 

Şekeriniz yükselsin istemiyorum. 

Dizi seyreder gibi divana da uzanabilirsiniz, izin veriyorum. 

Bu akşam birkaç video izleyeceğiz. 

Yeteri kadar zamanı olmayanlar için de nokta atışı yapacağım. 

Onlara kaçıncı dakikadan başlayacaklarını hatırlatacağım… 

*** 

Başlıyoruz: 

Birinci videomuz 26 Ekim 2021 tarihli CHP Grup Toplantısı. 

Kılıçdaroğlu, “Gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi, 

yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması”na ilişkin tezkereye neden “hayır” 

dendiğinin gerekçesini açıklıyor, izleyeceğiz… 

*** 

Baştan söyleyeyim: 



Türkiye’de yabancı askerlerin bulunmasına ben de karşıyım. 

Amerikan üslerinde, NOTA tesislerinde ve yabancı askerlerin bulunduğu bilumum yerlerdeki 

yabancı askerlerin ilk fırsatta ülkelerine gönderilmelerinden yanayım. 

Bağımsız bir ülkede “müttefik” de olsalar, yabancı asker bulundurulması doğru değildir. 

İlginçtir; Kılıçdaroğlu’nun bugüne kadar bu konuda ağzından bir tek söz duymadım… 

Onun tek derdi Suriye’ye ve Irak’a askerimizin gönderilmesidir. 

Gerektiğinde “yabancı askerlerin Türkiye’de bulunmasına” hiçbir zaman karşı gelmemiştir. 

Nitekim benzer nitelikteki eski 6 tezkereye “evet” demiştir. 

Şimdi: 

“Yabancı askerlerin potinlerinin Türkiye Cumhuriyetinin topraklarını çiğnemesini 

istemiyoruz. Çıkarın bunu tezkereden” diyor.1 

1 numaralı videoyu baştan aşağıya izlerseniz konuyu daha iyi anlayacaksınız. 

“O kadar zamanım yok” diyenler için pratik çözüm sunuyorum: 

Videonun kaydırma çubuğunu 48. dakikaya getirip izlemeye başlayınız. 

Grup toplantısına katılanlar nasıl da heyecana gelip, hep birlikte ayağa kalkıyorlar, değil mi? 

Heyecan bitmediğine göre, “umut” var! 

Alkışlar….alkışlar… alkışlar… 

*** 

Kılıçdaroğlu, bu konuşmasında Bahçeli’ye “milliyetçilik” dersi verdikten sonra soruyor: 

“Kim bu yabancı askerler?” 

Sorusuna kendisi cevap veriyor: 

“Taliban’ı mı getirilecek?” diyor. 

Ardından başka ülkeleri de sayıyor… 

Aynı soruyu şimdi biz kendisine soruyoruz: 

“Gerçekten kim bu yabancı askerler Kılıçdaroğlu?” 

Cevap ver! 

Daha önce, aynı ifadelerin geçtiği tezkerelere 6 defa “evet” dediğine göre, gerektiğinde 

ülkeye çağrılacak yabancı askerlerin kim olduğunu biliyorsun. 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=hWInFnw8jQY 

https://www.youtube.com/watch?v=hWInFnw8jQY


Bilmen gerekir! 

Yoksa, okumadan mı o tezkereleri imzaladın? 

Söyle kimdi o yabancı askerler?.. 

*** 

Şimdi videonun kaydırma çubuğunu 42. dakikaya getirelim. 

(Fareyi videonun alt tarafındaki kırmızı çizgi üzerinde hareket ettirerek istediğiniz dakikadan 

izlemeye devam edebilirsiniz.) 

Kulaklarıma inanamıyorum! 

Emperyalizmi tarihinde ilk defa yenen Türk Ordusu’nun kahraman komutanlarının kurduğu 

parti CHP’nin, 2010 yılından beri Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor: 

“Büyük Ortadoğu Projesini hayata geçireceğiz” diyor. 

(1 numaralı videoyu izliyoruz halâ.) 

Yanlış mı duydum acaba. 

Kaydırma çubuğunu yeniden 42. dakika üzerine getirip yeniden dinliyorum. 

Evet aynen öyle dedi: 

“Büyük Ortadoğu Projesini hayata geçireceğiz”! 

Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanı Recep Tayyip Erdoğan değil miydi? 

Yanlış mı hatırlıyorum! 

Bu ünlü proje, Mısır ve Suriye’de duvara tosladıktan sonra, Erdoğan eş başkanlıktan ayrıldı 

diye hatırlıyorum. 

Yoksa onun yerine sen mi geçtin Kılıçdaroğlu? 

Sen onun yedeği misin? 

“Bitti” söylendiğine bakmayın siz, Büyük Ortadoğu Projesi el altından yürütülmeye devam 

ediyor… 

*** 

ABD, YPG/PKK için bütçesinden 177 milyon dolar pay ayırmış.2 

Ne yapılmak istendiği oradan belli zaten. 

Suriye’nin kuzeyinde “Kürdistan” adıyla ayrı bir “yönetim” oluşturduğu sır değil artık. 

 
2 https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/pkk-ypgye-177-milyon-dolarlik-yardima-ilk-onay-6670834/ 

https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/pkk-ypgye-177-milyon-dolarlik-yardima-ilk-onay-6670834/


“Büyük Kürdistan”ın; Türkiye, Suriye, Irak ve İran’dan kopartılacak topraklar üzerinde 

kurulmak istendiğini gizlemiyorlar. 

Dolaysıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, toprak bütünlüğümüzü korumak için Suriye’de bulunuyor. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görevi zaten vatanı korumaktır. 

Ordumuzun Suriye’de gerçekleştirdiği; Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları 

bunun içindi… 

*** 

Kılıçdaroğlu’nun; “Bizim Suriye’de ne işimiz var?”3 diyerek bu harekatlara neden karşı 

çıktığı anlaşıldı mı? 

Belli ki vaktiyle “Arap Baharı laiklik hareketidir!”4 diyerek Türk halkına Büyük Ortadoğu 

Projesini benimsetmeye çalışan Bay Kemal, “Büyük Ortadoğu Projesi”nin hiçbir şekilde 

başarısızlığa uğramasını istemiyor. 

Bu görevi yerine getirmek için CHP’nin başına getirildi. 

Ve: 

Biz CHP’liler bu adamı oy birliği ile destekledik! 

Sahiden, Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanlığına ne zaman atandınız?… 

Hiç değilse bunu söyleyin bize. 

Ne de olsa günahınıza ortağız!.. 

*** 

42. dakikayı hemen geçmeyin. 

Aynı yere tekrar gelip, izlemeye devam ediyoruz: 

Ne diyor Kılıçdaroğlu: 

“Ortadoğu Barış ve İşbirliği Projesi.” 

Ne yalan söyleyeyim, bu projeyi ilk defa duydum. 

“Google” ara motoruna yazdım. 

Kılıçdaroğlu’nun konuşması dışında hiçbir yerde bu ifadeye rastlayamadım. 

Denemesi bedava… 

Buyurun, siz de bakın… 

 
3 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bizim-suriyeyle-ne-isimiz-var-393552 

4 https://www.birgun.net/haber/yoldas-kilicdaroglu-3567 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bizim-suriyeyle-ne-isimiz-var-393552
https://www.birgun.net/haber/yoldas-kilicdaroglu-3567
https://www.birgun.net/haber/yoldas-kilicdaroglu-3567


*** 

İlk defa duyduğum “Ortadoğu Barış ve İşbirliği Projesi”, aklıma “Güçlendirilmiş Parlamenter 

Rejim”i getirdi. 

Ne ilgisi var demeyin. 

Çok ilgilidir. 

Kılıçdaroğlu, aylardır “Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim” deyip durmuyor mu? 

Ne olduğunu bir türlü anlatamıyor ama. 

Meğer içerisi boşmuş! 

“Millet İttifakı”nın temsilcileri ile üzerinde yeni çalışmaya başlamışlar, içeriğini şimdi 

dolduracaklar.5 

“Ortadoğu Barış ve İşbirliği Projesi” de onun gibi boş bir kavramdır; Bay Kemal’in uydurduğu 

bir şey, içeriğini bakalım kimler, nasıl dolduracaklar… 

*** 

“Çocukların keyif çatacak Beştepe’de, garip gurebanın çocuğu Şehitler tepesinde…”6 

diyerek, Türk askerinin yurt dışına gönderilmesine karşı çıkarak, gerçek anlamda 

“bozgunculuk” yapan Y-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat’ın Yerköy ilçesine 

bağlı Sekili köyünde çiftçiler ve köy muhtarları ile bir araya geldiği kahvaltıda: 

“Terörle mücadeleyi bunların yaptığı gibi yapmayacağız. Söz veriyorum, o Kandil 

denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler. Mücadele yürek 

işidir, mücadele bilek işidir”7 demiş. 

Garip-gurebanın çocuklarının Suriye’ye gönderilmesine karşı çıkan Kılıçdaroğlu, “Kandil’i 

zengin çocukları ile mi yerle yeksan edecek acaba? 

Yoksa okuyup-üfleyerek mi?… 

Sanık sizin, başka sorum yok!.. 

*** 

Biraz daha zamanı olanlar için oldukça eğlenceli bir videomuz daha var: 

FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırılan, Silivri’de görev yapmış Ağır Ceza 

Mahkemesi Başkanı Hasan Hüseyin Özese; bu videoda ikide bir Perinçek’in sözünü; “Tanığı 

yargılamıyoruz, başka soru sorun, yorum yapmayın” diyerek kesiyor… 

 
5 https://gercekgazete.com/guclendirilmis-parlamenter-rejim-detaylari-netlesiyor/ 

6 https://www.youtube.com/watch?v=jvE_F5JlKD4 

7 https://www.youtube.com/watch?v=GZU73x8EGFs 

https://gercekgazete.com/guclendirilmis-parlamenter-rejim-detaylari-netlesiyor/
https://gercekgazete.com/guclendirilmis-parlamenter-rejim-detaylari-netlesiyor/
https://www.youtube.com/watch?v=jvE_F5JlKD4
https://www.youtube.com/watch?v=GZU73x8EGFs


Dinleyicileri de sık sık “gülmeyin, yoksa dışarı atarım” diye uyarıyor… 

İzlerken, bu ağlanacak halimize gülmeyin lütfen… 

Sadece o kadarını izletmek istemiyorum size elbette… 

*** 

Silivri’deki duruşmalarda tanıklık yapan eski MİT Kontr-terör Dairesi Başkanı Mehmet 

Eymür’e. sanıklardan Doğu Perinçek ağır sorular soruyor. 

Ama ne sorular! 

Siyasetin görünmeyen yüzünün bu iki ünlü şahsiyeti arasındaki soru-cevap şeklinde geçen 

tartışmadan8 çok şeyler öğreneceğine eminim. 

Biraz da istihbarat konularına meraklı olanlar asla kaçırmasınlar. 

Madem video ile başladık, video ile bitirelim… 

Kalın sağlıcakla… 

 
8 https://www.youtube.com/watch?v=xPZEjDCGjMY 

https://www.youtube.com/watch?v=xPZEjDCGjMY


 

“CUMHURİYET’E İHANET EDENLER”İ 
AÇIKLIYORUM!.. 

1 Kasım 2021  

Arkadaş sen belâ mısın bu Milletin başına! 

Dün “ak” dediğine bugün neden “kara” diyorsun? 

Dün “dostum” dediğini bugün “hain” ilan ediyorsun… 

Diyelim ki seni de aldattı “dost” bildiklerin. 

Bu defa da “yol arkadaşım” dediklerinin ihanetine uğradın farz edelim. 

Peki, sen o tezkereye 6 kere “evet” demedin mi?… 

Söyle Allah aşkına: 

Aynı konuda 6 kere aldatılan birinin arkasından gitmek akıl işi mi?.. 

*** 

Yabancı askerleri Türkiye’ye davet etmeye “evet” demek “ihanet” ise, sen milletvekillerinle 

birlikte 6 kez ihanet etmediniz mi bu ülkeye? 

6 kere ihanet etmek yetmez mi? 

Ne içiyorsun Allah aşkına, söyle bize de içelim… 



Belki o zaman yakın geçmişi unutup, uyuşuk koyun gibi peşine takılırız seçime kadar… 

Kavalını yanına almayı unutma!.. 

*** 

Bu kadar vefasız nasıl olabiliyorsun anlayamıyorum? 

Böyle tutarsız davranınca; oylarına talip olduğun “kararsız” insanlar, sana neden 

güvensinler? 

Bu kadar kafasız nasıl olabiliyorsun, şaşırıp kalıyorum… 

İnsanda biraz utanma olmaz mı?.. 

Ar damarın çatladı mı?.. 

*** 

Y-CHP’nin İç Tüzük uyarınca “Sayın” Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu, sana diyorum sana! 

Adının geçtiği her yerden “sayın” sözcüğünü kaldırıyorum. 

Senden söz ediyorum, anlamazdan gelme… 

*** 

Muğla’daki toplu açılış törenindeki sözlerin önümde duruyor. 

Okudukça “yer yarılsa da içerisine girsem” diyorum. 

Senin yüzünde ise en ufak bir kızarma yok. 

Bu ne pişkinliktir birader, anlayamıyorum! 

“Hata yaptım, özür dilerim” bile diyemiyorsun. 

Hiçbir şey olmamış gibi masal anlatmaya devam ediyorsun… 

Yüzün manda derisi olabilir mi? 

Yoksa meşin mi? 

Biraz onurun olsa, çeker giderdin değil mi?.. 

Yoksa biz sürü müyüz?.. 

*** 

Suriye-Irak tezkeresine “evet” demenin “Cumhuriyet’e ihanet” anlamına geleceğini 

söyledin. 

Pes doğrusu… 

Bu sözlerinle, Cumhuriyet’in ne olduğunu bilmediğini de itiraf etmiş oldun. 



Ama hala Cumhuriyet Halk Partisi’nin başında duruyorsun… 

*** 

Sözlerini aynen alıyorum buraya: 

“Yabancı askerler gelecek Türkiye’de terörle mücadele edecek. Bana da buna “evet” de 

diyorlar. Evet dersek Cumhuriyet’e ihanet etmiş oluruz. “1 

Bu fikrine yürekten katılıyorum. 

Bugün de “Dersimli Kemalim ben, bu sözüm sözdür” diyebiliyor musun? 

2014’ten bu yana, 6 tezkereyi bu şekilde Y-CHP’nin onayı ile geçirdin! 

O halde söyle bakalım, 6 kere neden ihanet ettin bu güzelim ülkeye?… 

*** 

Evet biliyoruz; 

26 Ekim 2021 günü TBMM’nde kabul edilen tezkerede: 

“…YABANCI SİLAHLI KUVVETLERİN TÜRKİYE’DE BULUNMASI, BU KUVVETLERİN 

CUMHURBAŞKANININ BELİRLEYECEĞİ ESASLARA GÖRE KULLANILMASI….” ifadesi 

geçiyor.2 

2014’te “evet” dediğin tezkerede de aynı ifadeler vardı.3 

2020’de imzaladığın tezkere de aynıydı.4 

O arada benzer ifadelerin yer aldığı 4 tezkere daha imzaladığını unuttuğumuzu sanma… 

*** 

O kadar “hain” olamazsın Bay Kemal! 

Yoksa okumadan mı imzaladın o ihanetleri? 

CHP adına okumadan imza atan biri, Atatürk’ün partisinin başına yakışıyor mu?.. 

Duyuyor musun beni?.. 

 
1 “Evet” dersek Cumhuriyete ihanet etmiş oluruz 

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/son-dakika-kilicdaroglu-turkiyeyi-artik-yonetemiyorlar-1880357 

2 26 Ekim 2021 tarih ve 1310 sayılı karar 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211028-1.pdf 

3 02.10.2014 tarih ve 1071 sayılı karar 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141002M1.pdf 

4 09.10.2020 tarih ve 1266 sayılı karar 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201009.pdf 

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/son-dakika-kilicdaroglu-turkiyeyi-artik-yonetemiyorlar-1880357
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211028-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141002M1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201009.pdf


*** 

Millet İttifakı’nın ikinci büyük ortağı İYİ Parti’yi, ihanet etmekle suçlamak hangi aklın işidir? 

Bundan böyle, nasıl bakacaksın Meral Hanımın yüzüne? 

Hangi yüzle elini uzatacaksın eline? 

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, bu tutarsız sözlerin üzerine; “CHP’nin 

durumu tartışılır” diyerek en hafif tepkiyi verdi. 

Onu bile anlamadın, devirdiğin çamı düzeltmeye çalıştı.5 

Farkında mısın? 

Yakıştı mı sana koca CHP’yi yerlerden mala ile toplanacak hale düşürmek? 

Yakıştı tabii!.. 

*** 

Bir zamanlar “CHP’de o kadar karaktersiz insan yoktur”6 diyordun. 

Bugün aynı fikirde misin? 

Gerçekten de CHP’de o kadar karaktersiz insan yok mudur? 

Karakterli davranmak çok mu zordur?.. 

İnsanda biraz utanma olur… 

*** 

“Arkadaşlar: Ben bu işi ancak bu kadar yapabiliyorum; 13 seçime girdim hepsinde de 

yenildik;(6) bu güzelim ülkeyi 19 yıldır en kötü şekilde yöneten AKP’den bir türlü 

kurtaramadık; Kurtuluş Savaşı öncesinden daha ağır koşullara rağmen, oylarımızda 

hatırı sayılır bir artma olamadı, başaramadık; anlaşılıyor ki bu iş benimle 

olmuyor/olmayacak; arkasında ayak izinden başka lekesi olmayan bir başka arkadaşı 

getirelim partimizin başına, eskiden olduğu gibi yine hep beraber arkasında duralım; 

halka umut ve cesaret aşılayacak olan yeni genel başkanımıza her türlü desteği 

verelim, bana da izin verin çok yoruldum, döneyim torunlarımın yanına, bugüne kadar 

gösterdiğiniz ilgiye ve duyduğunuz güvene çok çok teşekkür ederim, Allah’a 

ısmarladık dostlarım!” cümlesini ne zaman kuracaksın? 

 
5 İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavit Dervişoğlu: “CHP’nin durumu tartışılır” ifadesini kullandı. 

https://fb.watch/8ZSR_F8bA7/ 

6 “CHP, 16 yılda AK Parti ile 13 seçime girdi. Bunlardan 5’i genel, 3’ü yerel seçim. Ayrıca 3 referandum ve 1 

Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Son olarak da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne 
gidildi.” 
https://www.trthaber.com/haber/gundem/chp-16-yilda-13-secimden-maglup-ayrildi-371700.html 
 

https://fb.watch/8ZSR_F8bA7/
https://www.trthaber.com/haber/gundem/chp-16-yilda-13-secimden-maglup-ayrildi-371700.html


Bu sözleri duymak için can atıyoruz… 

Cumhuriyet’e inanmış, aydınlanmadan yana milyonların önünü daha fazla kesme ne olur? 

Sitemden anlamıyorsun, bari yalvarmadan anla… 

Yalvarıyoruz sana!.. 

Ne olur, çekil önümüzden… 



 

“KİMSİNİZ SİZ!..” 

24 Ekim 2021  

“Kanunsuz Emir” Anayasanın 137. maddesinde düzenlenmiştir.1 

Kamu hizmetlerinde çalışanlar üstlerinden aldıkları emirleri mevzuata (kanun, tüzük ve 

yönetmelik) aykırı görürlerse bu emri yerine getirmezler. 

Üst, ısrar eder ve emrini yazılı olarak yenilerse emir yerine getirilir; sorumluluk doğarsa, 

emri verene ait olur. 

Konusu suç teşkil eden emir ise hiçbir şekilde yerine getirilemez ve yerine getiren 

sorumluluktan kurtulamaz. 

Anayasanın bu açık hükmüne rağmen, ana muhalefet partisi liderinin: 

“18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin 

sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır” şeklindeki açıklaması2 baştan aşağıya 

sorunludur. 

Kamu personelinin “yasa dışı” isteklere destek vermeleri, konusu suç teşkil eden emirleri 

uygulamak anlamına gelir ki, bu emirleri yerine getirenler hiçbir şekilde sorumluluktan zaten 

kurtulamazlar. 

Sorumluluğu 18 Ekim Pazartesi gününden başlatmak, Anayasanın 137. maddesinin 2. 

fıkrasına açıkça aykırılık teşkil eder. 

 
1 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf 

2  https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58972200 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58972200


Konusu suç teşkil eden emirler, zaman aşımına uğramadıkça her zaman soruşturma konusu 

yapılabilirler. 

Bu konudaki tek istisna “af” çıkartılmasıdır. 

Kılıçdaroğlu, 18 Ekim Pazartesi gününü “milat” olarak almakla, daha önce işlenmiş suçlara af 

çıkartacağını örtülü olarak vaat etmiş olmaktadır. 

2015’te AKP’nin Mecliste çoğunluğu kaybettiği seçimlerden sonra, yapılan istikşafı 

görüşmeler sırasında; Kılıçdaroğlu “devri sabık yaratmayacağını”, “intikam duygusu ile 

hareket etmeyeceklerini” söyleyerek, geçmişe sünger çekmeye hazır olduğunu ifade 

etmişti.3 

Özetlemek gerekirse; olası Y-CHP iktidarında, yapanın yaptığı yanında kâr kalacağı 

anlaşılıyor! 

Kılıçdaroğlu’nun kafasında “af” var; yeter ki iktidara getirilsin! 

Fars Şair Sadi-i Şirazı ne demişti? 

“Zalimleri bağışlamak yoksullara cefadır”… 

*** 

Kılıçdaroğlu’nun “af” şeklinde nitelenebilecek bu açıklamasını, Reis’in memurları “tehdit” 

olarak değerlendirmesi ise Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından çok daha fazla sorunludur. 

Zira Anayasa hükümlerinin -biraz değiştirilerek- kamu personeline hatırlatılması, hiçbir 

şekilde “tehdit” olarak değerlendirilemez. 

“Tehdit suçu” Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde düzenlenmiştir.4 

Bu suçun maddi unsuru: Bir kişinin hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına saldırı 

gerçekleştirileceği veya malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratılacağının söylenmesidir. 

Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin ise “tehdit” suçuyla uzaktan yakından ilişkisi bulunmadığını hukuk 

fakültesi birinci sınıf öğrencileri bile bilirler. 

Bu konuda başlatılan tartışmalar gereksiz olup, gerçek gündemi arka sıralara itmeye 

yöneliktir. 

Buna karşılık “…tehditse tehdittir” ile biten söylemler ise boş gevezelikten başka bir şey 

değillerdir… 

*** 

 
3 https://www.milliyet.com.tr/siyaset/devr-i-sabik-yaratmayacagiz-2140078 

4 Madde 106- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik 

bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle 
tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. 
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf 

https://www.milliyet.com.tr/siyaset/devr-i-sabik-yaratmayacagiz-2140078
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf


Kılıçdaroğlu, “kanunsuz emir”lerin yerine getirilmemesi ile ilgili açıklamayı yaptığı günün 

akşamında, 10 ülkenin büyükelçilerinin5 Osman Kavala’nın “derhal serbest bırakılması” için 

bildiri6 yayınlamaları, oldukça dikkat çekicidir. 

Böyle yersiz bir bildiri karşısında asla sessiz kalınamaz. 

Zira büyükelçiler, devletlerini ve cumhurbaşkanlarını temsil ederler. 

Dolaysıyla bildiriyi, 10 devletin müşterek bildirisi olarak görmek gerekir. 

Daha önce benzer olaylar karşısında; AKP iktidarının tavizkar davranmış olması, bu olay 

karşısında kuvvetli tepki verilmesi gerektiği, gerçeğini değiştirmez. 

Hiçbir devlet, başka bir devletin yargı organlarına emir ve talimat veremez. 

Bununla birlikte, her kim olursa olsun yargılamalar adil ve hukuka uygun yapılmalı, yargı 

“sopa” olarak kullanılmamalıdır. 

Dolaysıyla Cumhurbaşkanının “KİMSİNİZ SİZ” şeklindeki tepkisi7 son derece haklı ve 

yerindedir. 

Muhalefetin, elçilerin bildirisine “destek” mahiyetindeki açıklamaları ise talihsizliktir.8 

İktidara gelme umutların hala ABD ve AB’ye bağlandığını gösteren önemli bir kanıttır… 

*** 

Soros’un fedaisi9 iş insanı Osman Kavala’nın, “derhal serbest bırakılması” için bildiri 

yayınlayan devletler, FETÖ tarafından masa başında kurgulandığı ayan beyan ortaya 

çıkan, 28 Şubat ve Balyoz davaları için parmaklarını dahi kıpırdatmamışlardır. 

 
5 Büyükelçi, nezdinde görevli bulunduğu ve akredite edildiği ülkelerde Devletini ve Cumhurbaşkanını temsil 

eder. 
https://www.mfa.gov.tr/unvanlar.tr.mfa 
6 “Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni 

Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu 
davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu 
husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye 
çağrıda bulunuyoruz” 
https://www.dw.com/tr/on-%C3%BClkeden-t%C3%BCrkiyeye-kavala-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-
59542823 

7  AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika ziyaretinden dönerken, “Bunları ülkemizde ağırlamak 

gibi bir lüksümüz olamaz” sözleriyle işaret ettiği 10 büyükelçinin “istenmeyen adam” ilan edilmesine yönelik 
talimatın Dışişleri Bakanlığı’na aynı gün iletildiği öğrenildi. ANKA Haber Ajansı’nın haberine göre; bakanlığın, 
Cumhurbaşkanlığı’ndan gelen bu talimat karşısında iki gün boyunca girişimde bulunduğu ancak başarılı 
olamadığı ifade edildi. 
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/disisleri-persona-non-gratayi-onlemek-icin-formul-aradi-1879150 

8 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/kilicdaroglundan-erdoganin-buyukelci-aciklamasina-tepki-

6725018/ 
9 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-terkoglu/sorosun-fedaisi-1264615 

https://www.mfa.gov.tr/unvanlar.tr.mfa
https://www.dw.com/tr/on-%C3%BClkeden-t%C3%BCrkiyeye-kavala-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-59542823
https://www.dw.com/tr/on-%C3%BClkeden-t%C3%BCrkiyeye-kavala-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-59542823
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/disisleri-persona-non-gratayi-onlemek-icin-formul-aradi-1879150
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/kilicdaroglundan-erdoganin-buyukelci-aciklamasina-tepki-6725018/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/kilicdaroglundan-erdoganin-buyukelci-aciklamasina-tepki-6725018/
https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-terkoglu/sorosun-fedaisi-1264615


Büyükelçilerin bildirisine paralel olarak, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da her 

fırsatta Osman Kavala ile eski HDP Eşbaşkanı Şelahattin Demirtaş’ın “suçsuz” olarak 

cezaevinde tutulduklarına vurgu yapmaktadır. 

Ne de olsa aynı örgütün elemanlarıdırlar. 

28 Şubat davasının en önemli kanıtı, dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan’ın istifa ettikten 

sonra kamuoyuna yaptığı: 

“Bunların başında, efendim ülkede bir gerginlik varmış da hükumet bunun için istifa 

etmişmiş… Hayır! İşte bizim istifa mektubumuz apaçık ortada… Başarılı bir hükumet, 

sadece ahde vefa örneği gösteriyor, protokolünün gereği olarak en güzel bir ahlâk örneği 

gösteriyor. Bu, siyasi tarihimize böyle geçecek! Bütün milletimizin kalbini fetheden bir 

güzel olaydır. Bundan 70 milyon hepimiz iftihar etmeliyiz ve ediyoruz 70 milyon 

olarak…” şeklindeki basın açıklamasıdır.10 

Ve nedense bu açıklama, Kavala konusunda son derece hassas olan ana muhalefet lideri 

tarafından görmezden gelinebilmektedir. 

Soros’un fonladığı Açık Toplum Vakfı’nın yakın döneme kadar yönetim kurulu başkanı Can 

Paker’di.11 

TSK ile verdiği kavgadan hatırladığımız ve yine Soros destekli olan Türkiye Ekonomik ve 

Sosyal Etüdler Vakfı’nın (TESEV) başındaki kişi de odur. 

Kemal Kılıçdaroğlu da TESEV’in kurucuları arasındadır.12 

Böylece Kavala ile Kılıçdaroğlu’nun geçmişleri Soros üzerinden kesişmektedir. 

Bu gerçeklere rağmen, Devletimizin TESEV’e verdiği maddi destek ise anlaşılır gibi 

değildir.13 

*** 

Pek çok konuda olduğu gibi vakıflar konusunda da AKP’nin sicili oldukça bozuktur: 

Eski bir vakıf yöneticisinin “sızdırdığı” belgelerden anlaşıldığına göre; dönemin Bitlis Vali 

Yardımcısı Salih Altun’un Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) için yaptığı “paralel terör örgütü” 

uyarısı14 görmezden gelinmiştir. 

 
10 http://www.28subatyalanlar.com/?p=575 

11 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-terkoglu/sorosun-fedaisi-1264615 

12  https://www.cnnturk.com/2011/11/15/programlar/dort-bir-taraf/kilicdaroglundan-o-iddiaya-

yanit/index.html 

13 https://www.veryansintv.com/hazineden-teseve-1-milyonun-uzerinde-sartli-bagis 

14 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/donemin-bitlis-vali-yardimcisi-salih-altun-tugva-ve-turgev-icin-feto-

ornegini-vermis-1878930 

http://www.28subatyalanlar.com/?p=575
https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-terkoglu/sorosun-fedaisi-1264615
https://www.cnnturk.com/2011/11/15/programlar/dort-bir-taraf/kilicdaroglundan-o-iddiaya-yanit/index.html
https://www.cnnturk.com/2011/11/15/programlar/dort-bir-taraf/kilicdaroglundan-o-iddiaya-yanit/index.html
https://www.veryansintv.com/hazineden-teseve-1-milyonun-uzerinde-sartli-bagis
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/donemin-bitlis-vali-yardimcisi-salih-altun-tugva-ve-turgev-icin-feto-ornegini-vermis-1878930
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/donemin-bitlis-vali-yardimcisi-salih-altun-tugva-ve-turgev-icin-feto-ornegini-vermis-1878930


Türk Medeni Kanununun 101. maddesine göre; vakıflar yeterli mal ve hakları belirli ve 

sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.15 

“Yeterli” malı bulunma, koşulu vakıfların olmazsa olmazıdır. 

Malvarlığının geliri veya ekonomik değeri olan haklar ancak vakfedilebilirler. 

Gelecekte kamu kurumlarından sağlanacak bağışlar varsayımı üzerine vakıflar 

kurulamaz! 

Böyle rezillik olmaz! 

Anayasanın temel ilkelerine aykırı vakıflar kurulamayacağı gibi, cemaat mensuplarını 

desteklemek amacıyla da vakıf kurulamaz… 

Amacını gerçekleştirmek için yeterli malvarlığı ve haklara sahip olmayan yandaş vakıflara, 

bir taraftan kamu kurumlarından -çoğunlukla belediyelerden- kaynak aktarılmakla 16 diğer 

taraftan vergi muafiyetleri sağlanmakla;17 pek çok vakfın yasaya aykırı olarak kurulmuş 

olduğu, bir anlamda kabul edilmiş olmaktadır. 

Yandaş vakıfların, yandaşlara hizmet verdikleri göz önünde tutulduğunda, kamu 

kaynaklarının adaletli bir şekilde dağıtılmadığı da ortaya çıkmaktadır… 

Bu durum “anayasal eşitlik” ve “hukuk devleti” ilkelerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir… 

 
15 Madde 101– Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca 

özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Bir malvarlığının bütünü veya gerçekleşmiş ya da 
gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir. Cumhuriyetin Anayasa 
ile belirlenen niteliklerine ve Anayasanın temel ilkelerine, hukuka, ahlâka, millî birliğe ve millî menfaatlere aykırı 
veya belli bir ırk ya da cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz. 
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf 

16 https://www.dw.com/tr/ibb-eski-y%C3%B6netimi-erdo%C4%9Fana-yak%C4%B1n-vak%C4%B1flara-ne-

kadar-para-yard%C4%B1m%C4%B1-yapt%C4%B1/a-48397744 

17 Vergi muafiyeti tanınan vakıflar arasında, adı skandallarla anılan; Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 261. sırada, 

Türkiye Gençlik ve Eğitim Vakfı (TÜRGEV) 263. sırada, İlim Yayma Vakfı 123. sırada ve Ensar Vakfı 78. sırada 
yer almaktadır. 
https://www.vgm.gov.tr/vakif-islemleri/beyanname—bildirim-istisna-ve-muafiyetler/yeni-vakiflarda-vergi-
muafiyeti 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf
https://www.dw.com/tr/ibb-eski-y%C3%B6netimi-erdo%C4%9Fana-yak%C4%B1n-vak%C4%B1flara-ne-kadar-para-yard%C4%B1m%C4%B1-yapt%C4%B1/a-48397744
https://www.dw.com/tr/ibb-eski-y%C3%B6netimi-erdo%C4%9Fana-yak%C4%B1n-vak%C4%B1flara-ne-kadar-para-yard%C4%B1m%C4%B1-yapt%C4%B1/a-48397744
https://www.vgm.gov.tr/vakif-islemleri/beyanname---bildirim-istisna-ve-muafiyetler/yeni-vakiflarda-vergi-muafiyeti
https://www.vgm.gov.tr/vakif-islemleri/beyanname---bildirim-istisna-ve-muafiyetler/yeni-vakiflarda-vergi-muafiyeti


 

“İNNEZZARURAT TUBIHUL MAHZURAT”!.. 

(Zorunluluk halinde haram helale dönüşür!) 

17 Ekim 2021  

Mecelle’deki bir madde başlıktaki gibidir. 

Az sonra aktaracağım olaylarda, ne kadar “zorunluluk” vardı, onu bilemiyorum elbette! 

Ordu Üniversitesi’nde, Rektörlüğün “temsil-ağırlama” giderlerini karşılamak için özel bir 

birim kurulmuş. 

Usulsüzdür kuşkusuz! 

Bu tespit, bana ait değil, Sayın Sayıştay tarafından yapılmıştır. 

Her şeye rağmen, Sayıştay’ın raporları yayınlanıyor ya, hamdolsun! 

Aynen okuyorum: 

“Diğer birimlerin mevduat faiz gelirleri ile döner sermaye gibi faaliyetlerin gelirleri bu birime 

gelir kaydedilmiş” 

Bu parlak “kaynak yaratma” fikri, Rektör Ali Akdoğan’dan çıkmıştır… 



Kendisini alkışlıyorum! 

Raporda geçen “mevduat faizi” ifadesi fazlasıyla dikkatimi çekmiştir. 

Ali Akdoğan’ın, dindar bir akademisyen olduğu kesin; zaten 2015 seçimlerinde de AKP’nin 

milletvekili adayı idi… 

*** 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da maşallahı var, iyi çalışıyorlar! 

Bakanlığın verdiği bilgileri anlamak çok kolay değildir. 

Biraz ekonomi bilmek lazım, biraz da bir vergi uzmanının açıklamalarını dinlemek şarttır. 

Ben öyle yapıyorum: 

Vergi uzmanına göre; “Borçlarımızın faizini ödemek için yine borçlanacağız.” 

Ne anlatılmak istendiğini gayet güzel anladım. 

Diyor ki: 

Borçlarımızı ödemek şöyle dursun, borç aldığımız paraların faizini bile ödeyecek durumda 

değiliz… 

Yazıklar olsun… 

*** 

Yılın ilk 9 ayında vergi gelirleri tahsilatı, 39.7 milyon artarak, 808.4 milyar liraya çıktığı halde, 

bunun sadece 142.3 milyar lirasını faize ödedik. 

Tümünü de ödeyebilirdik! 

Şükürler olsun! 

“Bütçe açığı” ne demek biliyor musunuz? 

Bütçe giderlerinin, gelirlerinden büyük olması demek. 

“Bütçe açığımız 61.1 milyar lirayı aştı” cümlesi ile ne anlatılmak istendiği anlaşılıyor şimdi. 

Demek ki, gelirlerimizden fazla giderlerimiz var, diyor uzmanlar. 

Bu paralar, kimlere dağıtılıyor ve nerelere harcanıyor acaba, bilen var mı?.. 

“Ah para zalim para silinsin senin turan”… 

*** 

On yıllardır siyasetini “faiz haramdır haram” teoremi üzerine yürütenlerin sesi çıkmıyor son 

yıllarda. 

Faiz almak mı haramdı, vermek mi; yoksa her ikisi de mi “haram”, nedense hiç 

konuşulmuyor! 



En ateşli faiz karşıtları, ya faizden yiyorlar arpalarını, ya da faiz veriyorlar… 

*** 

“Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi” diyerek, uzmanlık alanını tescil eden 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Faiz sebep, enflasyon 

neticedir” diye diye, faiz ödemeyi sürdürüyor. 

“Ekonominin sorumlusu benim ben” diye meydan okuyan Reis, yandaş şirketlerin vergi 

borçlarını silerek1 çok da iyi bir iş yapmıştır! 

Benden söylemesi… 

O şirketlerin borçları silinmeseydi, faizleri ile birlikte ödeyecekler ki, aman Allah! 

Yanmıştık o zaman! 

“Faiz haramdır haram!” 

Tüyü bitmemiş yetimlere, haram mı yedirelim, di’mi ama?.. 

Silin gitsin o zaman… 

*** 

Maliye ve Hazine Bakanlığı’nın verilerine göre; 2021 yılının ilk 9 ayında 142.3 milyar 

TL faiz ödedik. 

Yatırım harcamalarımız ise sadece 64.6 milyar TL tutuyor. 

2006’dan 2021’nin eylül ayına kadar bütçeden ödenen faiz ödemeleri; 1 trilyon 47 milyar 

lirayı buluyor. 

1 trilyon 47 milyar lira , rakamla nasıl yazılır biliyor musunuz? 

Ne yalan söyleyeyim ben yeni öğrendim: 

Emekli bir avukat ve matematik öğretmeni olarak, rakamla böyle yazmıştım:1.047.000.000.-

TL 

Aynı akşam İlkokul öğretmenim, -Allah gani gani rahmet eylesin- Mehmet Türker’i, rüyamda 

gördüm; kulaklarımı şöyle bir çektikten sonra: 

“Orada üç sıfır daha olacak oğlum” dedi. 

Doğru yazım böyle olacakmış meğer : 1.047.000.000.000.-TL 

Eylül 2021 itibariyle vergi gelirlerimiz: 808.400.000.000.-TL’dir. 

Demek ki, bir yılda topladığımız vergi, 5 yıllık faiz borcumuzu karşılayamıyor!.. 

 
1 https://devrimcidusun.org/holdinglerin-milyarlarca-liralik-borcu-silindi-70-milyarlik-deprem-vergisi-kayip-

asgari-ucrete-kaynak-yok/ 

https://devrimcidusun.org/holdinglerin-milyarlarca-liralik-borcu-silindi-70-milyarlik-deprem-vergisi-kayip-asgari-ucrete-kaynak-yok/
https://devrimcidusun.org/holdinglerin-milyarlarca-liralik-borcu-silindi-70-milyarlik-deprem-vergisi-kayip-asgari-ucrete-kaynak-yok/


“Ekonominin sorumlusu benim, ben”!.. 

*** 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı bütçe gelirleri 

verilerine göre; yurttaşların ödediği para cezaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 

18.7 artarak 13.1 milyar liraya ulaştı. 

Yıllık tahmini gelirin 176 milyar lira olması bekleniyor. 

Yurttaşlar, kurallara uymaya başlarsa, bütçe delinip kevgire dönecek… 

Allah göstermesin… 

Üretimden beklentisi tükenen yöneticilerimizin, umut ettiği bu gelir kalemi de yok olup giderse 

ne yapacağız? 

“Kurallar çiğnenmek içindir” deyip halkı suç işlemeye mi teşvik etmek en iyisi! 

Yoksa mahvolacağız… 

*** 

Devletimiz, sanki insafsız bir tefecinin eline düşmüş gibidir! 

Ağa takılmış palamut gibi çırpınıyor. 

Faiz borçlarımızı ödeyebilmek için yeniden faizle borç almak zorundayız şimdi. 

Biliyor musunuz, böyle durumlarda tefeciler “bileşik faiz” hesabı yapıyorlar. 

Faize de faiz işletiyorlar… 

“Bileşik faiz” nasıl hesaplanır, bilmiyordum doğrusu! 

Öğretmenime sordum, “onu ileri sınıflarda öğreneceksiniz” dedi. 

Benimse sizin gibi acelem var tabii ki: 

Bir bağlantı buldum, gayet güzel anlatılıyor,2 paylaşıyorum… 

*** 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sayfasından birkaç satır daha okuyabilir miyim? 

“Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), geçen yıla nazaran yüzde 5.6 artarak 150.8 milyar lira oldu. 

Bu miktarın; yüzde 48.6 milyar lirası tütün mamullerinden, 15.6 milyar lirası alkol 

ürünlerinden, 4.1 milyar lirası da şans oyunlarından elde ediliyormuş… 

Türkçesi: 

 
2 https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/20_21_Bahar/finans_matematigi/8/index.html 

https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/20_21_Bahar/finans_matematigi/8/index.html


Özel Tüketim Vergisinin yarıya yakın kaynağı: Haram (yasak) olduğu tartışmasız 

bulunan; sigara, içki ve kumardır... 

Kamu personeli maaşlarının, toplanan vergilerden ödendiğini zaten biliyorsunuz. 

Personeli saymaya dilim varmıyor!.. 

Aralarında “faiz haramdır” diyenler de var! 

Demek ki: 

“Haram”ın, “helal”e dönüşmesi bu sürecin tamamlanması ile oluyor!.. 

“İnnezzarurat tubîhul mahzurat”!.. 

*** 

Vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 25’ini oluşturan ÖTV’yi, üç katına kadar artırma yetkisi 

Reis’e verilmiş. 

Ne güzel! 

Ama Reis’in ÖTV’yi indirme yetkisi yok! 

Yaşasın… 

Sanırım çok doğru tespit edilmiş: 

Sigara içenler, alkol tüketenler ve şans oyunlarını oynayanlarda acayip para var! 

Kurallara uymayıp para cezası ödeyenler de olmasaydı, yandık ki ne yandık!.. 

*** 

Aklıma “haram” ile ilgili bir atasözü geldi: 

Eskilerimiz “Haramın binası olmaz” derlerdi. 

Gerçekten de öyle mi acaba? 

Bu atasözünün anlamını çoğunluk şöyle veriyor: 

“Yüce Tanrı’nın yasak ettiği yollardan, emeksiz ve haksız olarak bir şeye el atıp sahip olmak 

haramdır. Bu çeşit kazanç insana ne tat verir, ne de yarar getirir. Kişi o şeyden gereği gibi 

faydalanamaz, geldiği gibi gider, hayrını göremez.” 

Siz de bakın bir yerlerden, aşağıdaki paragrafın başında bekliyorum… 

*** 

Yüce erdemlerle yetişmiş; Güngören Belediyesinin temizlik işçisi, 38 yaşındaki Adem Cevahir 

kardeşimiz, sokakta bulduğu, içerisinde 500 bin TL olan çantayı, sahibine verilmek üzere 

polise teslim etmiş. 

Yürekten kutlarım kendisini. 



Merter’de iş insanı olarak faaliyet gösteren yitik paranın sahibi Cihan Kankılıç, Adem 

kardeşimize bu asil hareketi nedeniyle 1000 dolar vermiş. 

İkisi de müthiş sevindiler… 

Şu sıralar: 

Ulemamız, Adem’e verilen bin doların “helal” olup olmadığını tartışıyor!… 

Fikrimce, o 500 bin liranın içerisinde bir lira bile haram olmadığı için Adem tarafından 

bulundu. 

Yoksa, “binası” olur muydu?.. 

*** 

Basın mensupları durur mu hiç, Adem’i bulup sordular. 

O da: 

“Çanta dolu parayı görünce hiçbir şey hissetmedim, çünkü haram para. O benden bir 

yerden çıkardı” dedi. 

İlk “aferin”i eşinden aldı… 

Adem kardeşimizin bu değerlendirmeyi de okumasını ve kendisi ile ilgili olmayan bölümler 

hakkındaki düşüncesini açıklamasını istiyorum. 

İmkansız mı? 

Mümkünse eğer, 2002’den bu yana hangi partiye oy verdiğini de söylesin. 

Pişmanlıklarını hiç anlatmasın bize, ses tonundan durumunu anlayabiliriz! 

Anlatsın ki, bu zulüm düzeninden, bu bezirgan saltanatından kaç “ademoğlu” ile 

kurtulabileceğimizi öğrenelim… 

*** 

Adem, ne kadar yardımcı olacak bilemiyorum. 

Bu yüzden kendi fikrimi söyleyerek bitiriyorum: 

Dinciler: 

“Faiz” konusunda “Kur’an hükümleri”ni3 bir türlü öğrenmezler. 

 
3 Faiz konusu, Kuran’da Bakara Suresi, 275. ayette düzenlenmiştir. Arama motoruna yazdığınızda karşınıza şu 

bilgiler gelir: 
“Faiz (riba) yiyenler, ancak şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi, çarpılmış olmaktan başka (bir tarzda) kalkmazlar. 
… Oysa Allah, alış-verişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de (faize) bir son verirse, artık 
geçmişi kendisine, işi de Allah’a aittir.” 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Tefsirinde 275. ayet şöyle açıklanmıştır: 



Birden fazla eş, miras ve kadın hakları konusunda “şeriat hükümleri”ni savunup dururlar… 

“Tüysüz yetimin hakkını yeme” özdeyişi ile ifade edilen “kamu malına el uzatma”, “hile” ve 

her türlü “aldatma” konularında ise sağır ve dilsizdirler… 

Bu tespitler de bana ait değiller: 

Son yirmi yılın en aklıselim sahibi Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, 2017 yılında İpek 

Özbey’le yaptığı söyleşide bu gerçeği çarpıcı bir şekilde vurgulamıştır.4 

 
“Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların, ‘Alım satım da 
ancak faiz gibidir’ demeleridir. Hâlbuki Allah alım satımı helâl, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah’tan bir 
öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişteki kendisinindir, durumunun takdiri Allah’a aittir. Kim de yine faizciliğe 
dönerse işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir.” 
https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Bakara-suresi/282/275-ayet-tefsiri 
Işıklar içerisinde uyusun, İslam Dini ve Aydınlanma konusunda çok şey öğrendiğimiz Filozof Prof. Dr. Yaşar Nuri 
Öztürk, 275. ayeti şöyle açıklıyor: 
“O ribayı yiyenler, şeytanın bir dokunuşla çarptığı kişinin kalkışından başka türlü kalkamazlar. Bu böyledir, çünkü 
onlar, ‘Alış-veriş de riba gibidir.’ demişlerdir. Oysa ki Allah, alış-verişi helal, ribayı haram kılmıştır. Kendisine 
Rabb’inden bir öğüt gelip de yaptığından vazgeçenin geçmişi kendisine, işi Allah’a kalmıştır. Yeniden ribaya 
dönene gelince, böyleleri ateşin dostlarıdır. Sürekli kalacaklardır orada.” 
https://www.kuranayetleri.net/bakara-suresi/yasar-nuri-ozturk-meali 
Tevrat ve İncil’de de faiz konusunda hükümler vardır. 
Tevrat’ta: 
“Halkıma, yanındaki fakire borç para vereceğin zaman, ona alacaklı gibi davranma. Onun üzerine faiz 
yüklemeyin” (Şemot [2]– Mısır’dan Çıkış 22:24) 
Öncelikle bu dizeden çıkan birkaç ilke var: Eğer aynı anda Yahudi olan ve olmayan iki kişi gelip borç isterse 
Yahudi olmayandan faiz almaya izin olmasına karşın öncelik Yahudi’nindir. 
Şimdi Levililer [4]Kitabı’na (Levililer, Tanah ve Eski Ahit’in ilk beş kitabını teşkil eden Tevrat’ın üçüncü kitabıdır) 
geçiyoruz: 
“Kardeşin düşkünleşir, senin yanında iken (maddi) bocalamaya girerse, onu desteklemelisin – hem onu hem de 
bir Ger (Tsedek) veya (Ger) Toşav’ı – ki seninle yaşayabilsin. Ondan faiz ve artırma alma –Tanrı’ndan çekin- ve 
kardeşin seninle yaşayabilsin. Paranı ona faizle verme. Yiyeceğini artırma amacıyla verme.” (Vayikra 25:35-37) 
Kapitalizmin ham maddesi olan faiz, Tora (Tevrat) kaynaklıdır. Tora’da faiz konusu şöyle bildirilmektedir. 
Özetle Tevrat’ta: 
“Kardeşine ister para faizi ister yiyecek faizi olsun, faiz alınan başka herhangi bir şeyin faizi olsun faiz 
vermeyeceksiniz. Yabancıya faiz verebilirsin, ama kardeşine faiz veremezsin.” denmektedir. 
… 
Faiz meselesinin Hristiyan dünyasındaki yerini ve tarihsel macerası ise şöyledir: 
Faiz alan kişi, kutsal kitapta en az üç yerde açıkça yerilmektedir. 
İncil, riba almayı fakirleri sömürmek ve onların kötü durumundan kendi nefsine pay çıkarmak 
adına yasaklamaktadır: 
“Bir kardeşin yoksullaşır, muhtaç duruma düşerse ona yardım etmelisin. Aranızda kalan bir yabancı ya da konuk 
gibi yaşayacak. Ondan faiz ve kar alma. 
Tanrı’ndan kork ki, kardeşin yanında yaşamını sürdürebilsin. Ona faizle para vermeyeceksin. Ödünç verdiğin 
yiyecekten kar almayacaksın”. 
“Kardeşinize para, yiyecek ya da faiz getiren başka bir şey ödünç verdiğinizde, ondan faiz almayacaksınız. 
Yabancıdan faiz alabilirsiniz ama kardeşinizden almayacaksınız. Böyle yapın ki, mülk edinmek için gideceğiniz 
ülkede el attığınız her işte Tanrı’nız Rab sizi kutsasın.”https://www.katilimbulteni.com/yahudilik-ve-
hristiyanlikta-faizin-tarihsel-yolculugu/ 
Yaşar Nuri Öztürk ile Prof Dr. Mehmet Aydın banka faizinin İslam kaynaklarının uzak durulması gereken faizle 
aynı olmadığı şeklindeki tespitleriyle benimle aynı görüştedirler. 
https://odatv4.com/analiz/faiz-nasil-caiz-oluverdi-18012007-176716 

4 “Kuranıkerim ile aramız açıldı. Kendi yanlışlarımıza fetva verir olduk. Çünkü dini bilgi üretiminde metot 

kalmadı. Serbest piyasa mantığıyla fetva arayan, müşteri memnuniyetine göre fetva verenler kapladı ortalığı. 

https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Bakara-suresi/282/275-ayet-tefsiri
https://www.kuranayetleri.net/bakara-suresi/yasar-nuri-ozturk-meali
https://www.katilimbulteni.com/yahudilik-ve-hristiyanlikta-faizin-tarihsel-yolculugu/
https://www.katilimbulteni.com/yahudilik-ve-hristiyanlikta-faizin-tarihsel-yolculugu/
https://odatv4.com/analiz/faiz-nasil-caiz-oluverdi-18012007-176716


Bu yüzden 3 ve 4 numaralı dipnotları mutlaka okumanızı öneriyorum… 

“Yaradan’ın hikmetinden sual olunmaz” biliyorum tabii ki. 

Bu nedenle, günahkar olan bu kardeşlerimiz için ellerimizi semaya kaldıralım diyorum: 

Yüce Tanrı günahlarınızı affetsin!.. 

 
İslam âlimlerinin içinde yaşadığı hayatla ve gerçeklikle bağları koptu. Bazı kesim ve cemaatler, FETÖ’den doğan 
boşluğu doldurabilmek için siyasetle, kamusal alanla, yaygın ve kayıt dışı eğitimle kendi kapsam alanlarını 
genişletme hesabı yapıyor olabilirler...” 



 

ÖNCE CHP KURTARILMALIDIR!.. 

10 Ekim 2021  

İsmail Kahraman öyle sıradan bir AKP’li değildir. 

Rizelidir. 

Necmettin Erbakan tarafından kurulan 54’üncü hükûmette Kültür Bakanlığı görevini 

üstlenmişti. 

Gençlik yıllarında İstanbul Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyetinde başkanlık ve yükseköğrenim 

gençliğini temsil eden Milli Türk Talebe Birliği’nde (MTTB) 48’inci dönemde genel başkanlık 

yapmıştır. 

1940 doğumludur. 

Reis’ten 14 yaş büyüktür; siyaseten de ağabeyi sayılır. 

Avukattır. 

Eski TBMM Başkanıdır. 

İlim Yayma Vakfı kurucularındandır. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin kurucular kurulu başkanı ve ilk mütevelli heyeti 

başkanıdır. 



Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili olarak görev 

yapmaktadır. 

Pek çok konuda kendisine danışılır. 

Sıradan biri değildir! 

Sıradan AKP’li kimlere denir sorusunun cevabını merak edenler, en yakınlarındaki herhangi 

bir kişiyi tanıyarak meraklarını giderebilirler. 

Onlar seçimden seçime hatırlanırlar… 

*** 

İsmail Kahraman, geçenlerde Birlik Vakfı’nın Çemberlitaş’taki genel merkezinde “Yeni 

Anayasa ve Öze Dönüş” konulu konferans vermiştir. 

Yaptığı konuşmada; “Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği 

halinde değiştirilebilir” diyerek, ilk dört maddenin yeni anayasada yer almaması gerektiğini 

savunmuştur… 

*** 

Üzerinde kızılca kıyamet kopartılan Anayasa’nın ilk dört maddesinde1 neler var 

anımsayabildiniz mi? 

Dinci kesimi en çok rahatsız rahatsız eden “Atatürk Milliyetçiliği”2 ile “laiklik”3 ikinci 

maddede Cumhuriyetin nitelikleri arasında belirtilmiştir. 

Dinciler, milliyetçiliğe temelden karşıdırlar; onlar için “ümmetçilik”4 esastır. 

 
1 I. Devletin şekli 

Madde 1 – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. 
II. Cumhuriyetin nitelikleri 
Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, 
insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir. 
 
III. Devletin bütünlüğü, Resmî dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti 
Madde 3 – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. 
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. 
Milli marşı “İstiklal Marşı”dır. 
Başkenti Ankara’dır. 
 
IV. Değiştirilemeyecek hükümler 
Madde 4 – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki 
hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez 
ve değiştirilmesi teklif edilemez.  
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf 

2  http://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/arastirmalar/avci.pdf 

3 https://aiit.aku.edu.tr/laiklik/ 

4 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/orsan-k-oymen/ummetcilik-boluculuktur-1131495w 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf
http://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/arastirmalar/avci.pdf
https://aiit.aku.edu.tr/laiklik/
https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/orsan-k-oymen/ummetcilik-boluculuktur-1131495w


Dinciler, laikliğe de karşıdırlar; Osmanlı Devleti gibi bir “şeriat devleti” kurulması için çalışırlar. 

Kürtler de “Kürt milliyetçiliği”ni esas aldıkları için “Atatürk Milliyetçiliği”nden hoşlanmazlar. 

“Ayrılıkçı Kürt Milliyetçileri”, Türkçenin Türkiye Devletinin dili olmasından da 

rahatsızdırlar… 

Bu nedenlerle Dinciler ile Kürtçüler, Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi 

hususunda anlaşırlar… 

*** 

Genel ve yerel seçimler her yaklaştığında Kürt kökenli vatandaşlarımızın oylarını 

almak/çalmak için Anayasanın ilk dört maddesi kaşınmaya başlanır. 

Bu konuda ayrılıkçı Kürt Milliyetçileri’ne en fazla “mavi boncuk” dağıtan AKP iktidarları 

olmuştur. 

“Kürt açılımı”5 ile verilen tavizler en üst noktaya ulaşmıştır. 

AKP yöneticileri, açılımdan vaz geçildikten sonra da Öcalan’ı iç siyasette kullanıp, ayrılıkçı 

Kürtçülüğü okşayarak, istismar etmeyi sürdürmüşlerdir.6 

*** 

Yeni CHP yönetimi, Halkların Demokrasi Partisi’nin (HDP) Kürtlerin Meclis’teki “meşru” 

temsilcisi olduğunu kabul ederek, bu parti yöneticileri ile görüşmeler yapıyor. 

Hatta bununla övünüyorlar da… 

Son yerel seçimlerde CHP adayları tarafından büyükşehir belediye başkanlıklarının 

kazanılması HDP’nin desteği ile gerçekleşmiştir. 

CHP’nin belediye meclisleri üyeliklerinde aldığı oyların başkan seçmek için yeterli olmaması, 

bu durumun en somut kanıtıdır. 

HDP’nin İYİ Partiye yaptığı “koltuğunuzda bizim sayemizde oturuyorsunuz”7 göndermesi 

ise bu gerçeğin açık açık ifade edilmesidir. 

Son kamuoyu yoklamalarında; HDP’nin oylarının yüzde 8’in üzerinde8 olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Hem Cumhur İttifakı’nın hem de Millet İttifakı’nın bu oylara şiddetle ihtiyacı olduğu açıktır. 

 
5) https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyenin-k%C3%BCrt-a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1/a-17238792 

6 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/teroristbasi-ocalanin-avukatlarindan-mektup-aciklamasi/1511837 

7 https://t24.com.tr/haber/hdp-den-iyi-parti-ye-koltugunuzda-bizim-sayemizde-oturuyorsunuz,828944 

8 https://www.internethaber.com/orc-ekim-ayi-anket-sonuclari-bomba-bu-pazar-genel-secim-olsa-

2212644h.htm 

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyenin-k%C3%BCrt-a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1/a-17238792
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/teroristbasi-ocalanin-avukatlarindan-mektup-aciklamasi/1511837
https://t24.com.tr/haber/hdp-den-iyi-parti-ye-koltugunuzda-bizim-sayemizde-oturuyorsunuz,828944
https://www.internethaber.com/orc-ekim-ayi-anket-sonuclari-bomba-bu-pazar-genel-secim-olsa-2212644h.htm
https://www.internethaber.com/orc-ekim-ayi-anket-sonuclari-bomba-bu-pazar-genel-secim-olsa-2212644h.htm


Bu yüzden İsmail Kahraman sahneye sürülmüş ve “değişmez maddeler” konusunu 

gündeme taşımıştır… 

Kahraman’ın Reis’in bilgisi ve isteği dışında böyle bir şey yapmayacağı tartışmasızdır… 

Onun görüşleri AKP’nin de görüşleridir. 

*** 

Yalın gerçek şudur: 

Hem Kürtlerin hem de Kürtçülüğe karşı olanların hoşuna gidecek söylemler, iki ittifak 

tarafından da dile getirilmektedir. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıkladığı ve 100 maddeden oluşan yeni anayasa 

çalışmasında “ilk dört maddenin değiştirilemeyeceğinin” altı çizilerek, Kürtçülüğe karşı 

olan kesimlere, açık mesajlar verilmiştir…9 

Aynı şekilde, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

“Anayasa’nın ilk 4 maddesini değiştirme fikri; tüm CHP’lilerin iradesi midir, 

Kılıçdaroğlu’nun kişisel fikri midir” sözlerine, “İsmail Kahraman ile Kemal 

Kılıçdaroğlu’nu karıştıracak kadar şuur problemine gelmiş. Pes. Biz CHP olarak ne ilk 

dört maddeyi tartışmaya açarız ne bir kelimesinden vazgeçmeyiz” şeklinde verdiği 

yanıt10 da samimi değildir… 

*** 

Oysa yalın gerçekler bambaşkadır: 

Önsözünü bizzat Kemal Kılıçdaroğlu’nun yazdığı, CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa 

Komisyonu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu’nun kaleme aldığı, CHP logolu “YASAMA 

YETKİSİ DEVREDİLEMEZ” başlıklı 84 sayfalık kitapçıkta: 

Bugünkü anayasanın 2. maddesindeki “Atatürk milliyetçiliğine bağlı”, ifadesinin 

kaldırılarak; “Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere 

dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir” şekline getirilmesi öneriliyor. 

“Türk Vatandaşlığı” kavramı yerine “Anayasal Yurttaşlık” anlamında “Anayasal Yurtseverlik”, 

“Türkiye” yerine “Ülke”, “Türkiye Devleti” yerine “Cumhuriyet”, “Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı” 

yerine “Türkiye Cumhuriyeti insanı” kavramlarının kullanılmasının nedeni nedir? 

Yasama ve yargı yetkileriyle ilgili anayasanın 7 ve 9. maddelerinde geçen “Türk Milleti 

adına” ifadesi çıkarılmıştır. 

3. maddede de “Dili Türkçedir” ifadesi “Resmi dili Türkçedir” şeklinde değiştirilmiştir. 

 
9 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ismail-kahramanin-ilk-dort-madde-degisebilir-sozlerine-akpden-

tepki-1874240 

10  https://www.gazeteduvar.com.tr/ozgur-ozel-memlekette-yangin-var-tayyip-bey-gofret-alarak-sacini-

tariyor-video-1537623 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ismail-kahramanin-ilk-dort-madde-degisebilir-sozlerine-akpden-tepki-1874240
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ismail-kahramanin-ilk-dort-madde-degisebilir-sozlerine-akpden-tepki-1874240
https://www.gazeteduvar.com.tr/ozgur-ozel-memlekette-yangin-var-tayyip-bey-gofret-alarak-sacini-tariyor-video-1537623
https://www.gazeteduvar.com.tr/ozgur-ozel-memlekette-yangin-var-tayyip-bey-gofret-alarak-sacini-tariyor-video-1537623


Yoğun ve ağır eleştiriler üzerine, her ne kadar söz konusu kitapçığın, “CHP’yi bağlamadığı” 

dile getirildi ise de CHP’nin resmi internet sitesinden kaldırılmamıştır.11 

*** 

Y-CHP yönetimi; Anayasa’da geçen “Türk”, “Atatürk”, “milli” ve “Atatürk Milliyetçiliği” 

kavramlarının bulunmasından duyduğu rahatsızlığını bu şekilde kayıt altına almıştır. 

Bu raporun CHP’yi bağlamadığı ise halkı aldatmaktan ve zekasıyla alay etmekten başka bir 

şey değildir. 

CHP’yi bağlamayan bir raporun CHP’nin resmi internet sitesinde ne işi var? 

PKK’nın Meclis’teki uzantısı olan HDP’nin yapmak isteyip de yapamadıklarını üstlenmek, 

CHP’nin üzerine vazife midir? 

AKP iktidarının sonu görünüyor olabilir. 

Ama: 

Genel seçimlere gitmeden önce, CHP’yi işgalden kurtarmak şarttır. 

Atatürk’ün koltuğunda Atatürk’ten hoşlanmayan biri oturmaktadır. 

Atatürk ilkelerine inanmayan insanlar onun partisini yönetmektedirler. 

Bu nedenle; önce CHP kurtarılacak, sonra AKP’den kurtulunacak!.. 

 
11 https://chp.azureedge.net/1ecb1022846f4366805fc884e0ef1344.pdf 

 

https://chp.azureedge.net/1ecb1022846f4366805fc884e0ef1344.pdf


 

“İNNA İLEYHİ RACİUN”!.. 

3 Ekim 2021  

Gazeteler yazdı. 

Yalansa ben onların yalancısıyım: 

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş’nin 2020 faaliyet yılı genel kurul toplantısı 17 Eylül günü 

yapıldı. 

-Eeee!.. 

-“Eeee”si yok, yapıldı işte. 

-Yapıldıysa yapıldı, bize ne! 

-Haklısın, bize ne; öylesine bir haber işte… 

Okumadan geçelim… 

*** 

Genel kurul şirket yönetim kurulu üyelerinin aylık ücreti 44 bin TL’den 48 bin TL’ye yükseltti. 

Aylık 44 bin TL ile geçinemiyorlar demek ki. 

Bu yüzden ücretlerine 4 bin TL zam yapılmış. 

4 bin TL ne demek biliyorsunuz zaten. 

Brüt 3 bin 577, net 2 bin 825 TL olan asgari ücretin neredeyse iki katı kadar bir paradır. 

En düşük emekli maaşı 3 bin 276 TL’dir. 

https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2021/10/03/inna-ileyhi-raciun/_wp_link_placeholder


Ona göre de 4 bin liranın ne anlama geldiğini anlamak mümkündür. 

Karşılaştırmayı yönetim kurulu üyelerinin maaşlarına yapılan zam ile yapmak en doğrusudur. 

Aylık ücretleri ile karşılaştırma yapmak ne haddimize!.. 

Zaten o para bizden çıkmıyor ki!.. 

*** 

Yönetim kurulu üyeleri ne iş yaparlar? 

Hangi ölçütlere göre seçiliyorlar? 

Siyasi iktidara yakınlıkları var mı gibi saçma sapan sorular sormuyorum zaten… 

Yönetim kurulu üyeleri yönetirler!.. 

O kadar… 

*** 

TURCAS ortaklık yapısından ayrılan PETKİM’in, yüzde 51 hissesi SOCAR’a geçti. 

Bunu biliyor muydunuz? 

Bu cümle yüzde yüz doğrudur, ama ne anlatmak istediğim tam belli olmuyor. 

Biraz daha ayrıntı vereyim: 

SOCAR, kardeş Azerbeycan Cumhuriyeti Devletinin petrol şirketidir. 

Kurucusu Ebulfeyz Elçibey’dir. 

SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. dünyanın en büyük petrol ve gaz 

şirketlerinden biridir. 

TURCAS hakkında da mı bilginiz yok? 

Ne ayıp!.. 

*** 

TURCAS, petrol sektöründe lider konumdaki firmalara iştirak eden, petrol ve enerji odaklı bir 

yatırım şirketidir. 

Türkiye çapındaki 1100’ü aşan Shell markalı istasyon ağları, bu şirketin iştirakidir. 

Genel merkezi Hollanda’nın Lahey şehrindedir. 

1923 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Shell Grubu’nun ana şirketi ise İngiltere ve 

Galler’de kurulu Royal Dutch Shell plc’dir. 

Alman enerji devi RWE ile de ortaklıkları vardır… 

*** 



PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. 1962 yılında 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı sürecinde 

kurulmuş “yerli ve milli” bir devlet şirketi iken, özelleştirme kapsamına alınıp 1989 yılında 

TOKİ’ye bağlandı. 

O yılların güçlü başbakanı Turgut Özal’dı. 

PETKİM, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararıyla 60 milyon dolar karşılığında TÜPRAŞ’a 

devredildi. 

30.05.2008 tarihinde özelleştirmesi tamamlandı. 

Zarar mı ediyordu? 

Hayır… 

Şirketin ana ortağı Enerji Yatırımları A.Ş., Koç Holding A.Ş., Koç Ailesi ve bunlar tarafından 

sahip olunan şirketler tarafından kontrol edilmektedir. 

Kamunun bu şirkette sadece yüzde 10 hissesi bulunmaktadır… 

Bizimle ilgisi bu kadardır!.. 

Hamdolsun, bizim “yerli ve milli” kuruluşlarımızda böyle bir durum asla söz konusu değildir! 

Sayıştay’ın resmi internet sitesinde yayınlanan raporlarına da fazla inanmayın… 

Öyle iki maaş, üç maaş, dört maaş, beş maaş gibi haberler külliyen yalandır!.. 

*** 

Bu demektir ki PETKİM yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretlerin yüzde 10’u bizi 

ilgilendirmektedir. 

44 bin liranın yüzde 10’u, 440 lira eder. 

4 bin liralık maaş zammının yüzde onu da 40 liradır. 

Toplamı 480 liradır ki, lafını etmeye bile değmez. 

Her bir üye 48 bin lira maaş alıyormuş, budan sana ne!.. 

Ekonomik durumumuzdan haberiniz yok galiba. 

Aylık 44 bin lira yetmiyor yönetim kurulu üyelerine. 

O kadar! 

Yönetim kurulu üyeleri AKP’liymiş, olsun, bundan size ne! 

Servet düşmanlığını bırakın artık. 

İşinize bakın!.. 

*** 

Özellikle de muhalif gazeteler ha bire yazıyorlar: 



Efendim neymiş: 

Güya hayırseverlerin yaptığı yurtlar yıkılıp, yerlerine imam hatip okulları yapılıyormuş! 

Taktınız imam hatip okullarına! 

Külliyen yalandır tabii. 

Yalan, yalaaaaan; bunların hayatı yalandır!.. 

*** 

“Bir tuğla da sen koy” gibi kampanyalarla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)’nin 

kurucu başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan’ın, hayırseverlerin bağışları ile yaptırıp devlete 

bağışladığı yurt binaları yıkılıp, yerlerine imam hatip yapıldığı ortaya çıkmışmış! 

2 Ekim tarihli Sözcü gazetesinde bu haberin ayrıntısı var… 

Ama yalaaaaaandır!.. 

*** 

Haber doğru ise bence çok iyi yapmışlar. 

Bu dernek, özellikle de fakir ve kimsesiz kızları okutuyormuş. 

Kızlar okuyacak da ne olacak!? 

Üniversite öğrencilerinin yurt ihtiyacı mı var sanki? 

İsminde bile meymenet yok bunların: 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. 

“Çağdaş yaşam” da ne demek oluyor? 

Biz çağ dışında mı yaşıyoruz? 

İmam hatip okullarına düşmanlığınız nedir kardeşim? 

Çocuklar dinlerini öğrenmesinler mi? 

Tabii ki imam hatip okulları açılacak. 

Bu konuda halen de eksiklerimiz bile var. 

Öteki dünyaya yeterli yatırımı yapmazsak, halimiz nice olur!.. 

De mi ama!.. 

*** 

ÇYDD’nin son genel başkanı açıklamış: 

Bağışçıların katkısı ile: 



• 221 derslikli 24 ilkokul, 

• 64 derslikli 30 köy okulu, 

• Deprem bölgesinde 54 derslikli 11 okul, 

• 17 derslikli 5 anaokulu, 

• 750 ana sınıfı, 

• 19 rehabilitasyon merkezi, 

• liseler ve 

• 3 bin 665 öğrenci kapasiteli 33 öğrenci yurdu yaptırıp, devletimize devretmekle 

övünüyorlar. 

Bak şunlara hele. 

“Siz kimsiniz yaaaa”… 

*** 

Bu yaptığınız terbiyesizlikten fazlasıdır: 

Devletimiz sizden okul mu istedi? 

Bu hareket bile başlı başına Devletimizi küçük düşürmek anlamına gelir. 

Ceza Kanununda yasaklanmıştır bu tür söylemler! 

Biraz zorlasak: 

“Hükumetin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif” bile olabilir!.. 

Savcılarımız nerededir?.. 

Nerelerdesiniz!.. 

*** 

Bu yapıların tümünün imam hatip okuluna veya Kur’an kurslarına çevrilmesi, bizim de 

öncelikli talebimizdir. 

Bağışçıların arzularının bir önemi yoktur. 

Gerekirse bu konuda Diyanet İşleri Başkanımızdan fetva da alabiliriz… 

“Ulema”dan da alınabilir tabii ki… 

Kim bilir öteki dünyada ne biçim yanacaksınız!.. 

*** 

2003 yılındaki Bingöl depreminden sonra yapılan 56 kişilik öğrenci yurdunu yıktılar. 



Bunu da gazeteden okuyorum tabii ki. 

Yetkililer, yıktıkları yurttan bağışçıların adlarını dahi sildiler. 

Çok da iyi yaptılar çook! 

Binalara isim yazmak da ne demek oluyor. 

Bu ne görgüsüzlüktür! 

İlla da bir şey yazılacaksa: 

“İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn” yazılsın. 

Bari sevap kazanırsınız!.. 

*** 

Ahhh! 

Şu gazeteciler yok mu?! 

Bütün iyi ve yararlı işlere muhaliftirler! 

Siz yok musunuz siz: 

Bu fani dünyada bi rahat duramadınız gitti! 

Sonunda Yüce Tanrı’ya döneceğimize göre, dünyadaki malın mülkün ne önemi var!.. 

De mi ama?!… 

Yoksa öteki dünyaya inanmıyor musunuz?.. 



 

“SERSALA WE PİROZ BE!..” 

26 Eylül 2021  

(Yeni yılınız kutlu olsun!..) 

Bilindik tartışmalar “Bay Kemal ve İttifakları” belgeseli ile yeniden başladı. 

Reis’in, “Bay Kemal” hitap şekli Kılıçdaroğlu’nu küçümsemek için kullanılıyor ve bir 

mağduriyeti akla getiriyordu. 

Şimdi “Bay Kemal”den mağduriyet planını Y-CHP yaptı! 

Nitekim, belgeselde de ana tema Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırılardır. 

Erdoğan’ın 20 yıldır başarı ile uyguladığı “mağduriyet edebiyatı” Kılıçdaroğlu için tekrar 

ediliyor. 

Tam da mağduriyetler anımsatılırken, söz “Kürtlerin mağduriyetine” getiriliyor ve 

Bay Kemal “Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz” diyor…1 

Hesap başka!.. 

*** 

Burada bir ara veriyorum ve Anayasa kitapçığını açıyorum: 

Sayfa 46, madde 138, fıkra 2’den okuyorum: 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=br53QTpkxO8 

https://www.youtube.com/watch?v=br53QTpkxO8


Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve 

hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. 

Şimdi de Türk Ceza Kanununun 288. maddesini okuyalım: 

 

Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruşturmada, hukuka aykırı bir karar 

vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunması için, yargı 

görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemek amacıyla alenen sözlü 

veya yazılı beyanda bulunan kişi, elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile 

cezalandırılır. 

Anayasa Mahkemesinde HDP’nin kapatılması davası devam ederken Bay Kemal’in, “Kürt 

sorununu HDP ile çözebiliriz” sözleri, yargı görevini yapmakta olan yargıçları “etkileme” ve 

onlara “tavsiye ve telkinde bulunma” değil midir? 

Y-CHP Genel Başkanı Bay Kemal, bu belgeselde kendi mağduriyetini anlatırken, asıl 

Anayasa Mahkemesini etkilemeye çalışıyor; HDP’nin “meşru” bir parti olduğunu, onlarla 

Türkiye’nin çok önemli bir meselesini çözmek üzere görüşmeler yaptıklarını ve HDP’nin 

kapatılmaması gerektiğini savunuyor. 

İttifakları da aynı anlama gelen sözleri tekrar ederek; “Kürt sorununu” Kürtlerin “meşru” 

partisi HDP ile çözebileceklerini söylüyorlar. 

Son kararı verdiler! 

Anayasa Mahkemesi kapatma kararı verirse, bu kararın hukuka aykırı olacağını şimdiden 

ilan ediyorlar!.. 

*** 

PKK sevicilerin “Kürt sorunu” ile ne anlatmak istediklerini tartışmadan; çözümün adresini 

(TBMM veya İmralı olarak) gösterme çabaları beyhudedir. 

Yakın geçmişte AKP’nin Terör örgütü PKK’nın Başkanı Abdullah Öcalan ile başlattığı 

görüşmelerin bir işe yaramadığı, aksine PKK’yı daha da azdırdığını “Hendek Savaşları”ndan 

biliyoruz. 

Devletin terör örgütü ile masaya oturtulması hiçbir şekilde savunulamaz… 

*** 

“Kürt sorunu nedir?” sorusuna dürüstçe cevap veren var mı? 

“Kürt sorunu”nu çözmeye talip olanlara; “Kürt sorunu nedir?” sorusunu sorduğumuzda 

alacağımız yanıtlarda; çoğunlukla geçmişte yaşanan ve çoğu da PKK teröründen 

kaynaklanan sorunlara karşı alınan (köy boşaltma, Kürtçe yasağı vb. gibi) hatalı önlemlerin 

ortaya çıkarttığı mağduriyetler tekrar edilmektedir. 

Oysa o sorunlar Avrupa Birliği’ne girme çalışmaları sırasında yasal düzenlemeler ile 

giderilmiştir. 

Demek ki, “Kürt sorunu” ile anlatılmak istenen başka bir şeydir… 



Kürtler adına siyaset yapanlar bu soruya açık, anlaşılır yanıtlar vermemektedirler: 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kürt sorunu yoktur” açıklamasına HDP Sözcüsü Ebru 

Günday’ın verdiği yanıt çarpıcı örnektir. 

Hanım Efendi: 

“Kürt halkının talepleri nettir, sorunun muhatabı bellidir, çözüm yolu açıktır” demiştir.2 

Taleplerin neler olduğunu neden söylemiyor acaba? 

Günday ile eş zamanlı olarak; 

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Demokratik Yerel Yönetimler 

Kurulu‘nun düzenlediği Yerel Yönetimler Kadın Konferansı‘nda yaptığı konuşmada: 

“Toplumsal barış, Kürt sorununun diyalog ve müzakere yoluyla demokratik çözümü, 

herkes için adalet, herkes için demokrasi bu ülkenin bugün acil gündemidir” diyerek, 

yine topu taca atmıştır.3 

“Kürt sorunu”nun ne olduğunu o da anlatmamıştır! 

Her kesimin ortak sorunlarına değinerek, temel soruyu geçiştiriyorlar. 

Oysa çıplak gerçekler dillerinin altında saklıdır… 

*** 

Bu nedenle, önce Kürt siyasi hareketlerinin geçmişini hatırlatmak gerekli hale gelmektedir. 

Y-CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun: “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 

(AYYÖŞ) çekince konulan maddelerini mutlaka getireceğiz” şeklindeki sözleri4 “Kürt 

sorunu”nun çözümüne katkı olarak söylenmiştir. 

AYYÖŞ, Türkiye’yi eyaletlere bölmenin ilk safhasıdır. 

Abdullah Gül’ün Dışişleri Bakanı olduğu dönemde imzalanan “İkiz Sözleşmeler”e 

bakıldığında yine Türkiye’nin toprak bütünlüğünün hedef alındığı anlaşılmaktadır. 

“İkiz Sözleşmeler, TBMM tarafından bazı maddelerine konulan beyan ve çekincelerle 

beraber 4867 ve 4868 sayılı Kanun ile onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanmışlardır. 

İkiz Sözleşmelerin her ikisinin de ilk ve ortak maddesi, “Bütün halklar kendi kaderlerini 

tayin etme hakkına sahiptirler” şeklindedir.”5 

 
2 https://www.toplumsal.com.tr/gundem/hdp-den-akp-li-erdogan-a-kurt-sorunu-yoktur-h67579.html 

3 https://www.toplumsal.com.tr/gundem/hdp-cephesinden-yeni-aciklama-pervin-buldan-partisinin-kadin-

konferansi-nda-h67615.html 

4 https://odatv4.com/siyaset/kilicdaroglunun-soz-verdigi-avrupa-yerel-yonetimler-ozerklik-sarti-bakin-neymis-

0609141200-64130 
5 https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=314 

https://www.toplumsal.com.tr/gundem/hdp-den-akp-li-erdogan-a-kurt-sorunu-yoktur-h67579.html
https://www.toplumsal.com.tr/gundem/hdp-cephesinden-yeni-aciklama-pervin-buldan-partisinin-kadin-konferansi-nda-h67615.html
https://www.toplumsal.com.tr/gundem/hdp-cephesinden-yeni-aciklama-pervin-buldan-partisinin-kadin-konferansi-nda-h67615.html
https://odatv4.com/siyaset/kilicdaroglunun-soz-verdigi-avrupa-yerel-yonetimler-ozerklik-sarti-bakin-neymis-0609141200-64130
https://odatv4.com/siyaset/kilicdaroglunun-soz-verdigi-avrupa-yerel-yonetimler-ozerklik-sarti-bakin-neymis-0609141200-64130
https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=314


Bu ikinci aşamadır… 

*** 

AKP’nin “Kürt açılımı” diye ortaya attığı sürece, Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyerini 

bitirmeyi göze alacak kadar gözü kara bir şekilde “açık çek” vermesi, boşuna değildir… 

Son seçimler öncesinde Abdullah Öcalan’ın mektubunun Anadolu Ajansı tarafından 

açıklanması, Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan ile röportaj yapılıp TRT’de yayınlanması gibi 

fahiş hatalar,6 ana muhalefete bugün böyle konuşma “hakkını” vermektedir! 

Anayasa Mahkemesinde kapatılması davası görülürken, ana muhalefet partisinin HDP’yi 

“meşru” muhatap olarak göstermesi, salt Kürt seçmenlerin oyunu almak için söylenmiş 

olamaz. 

Kim ne derse desin; ayrılıkçı Kürtler, bu tür fırsatları iyi değerlendiriyorlar ve her seferinde 

mücadelelerini bir kademe daha ileri taşıyorlar… 

*** 

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Edirne Cezaevinde terör hükümlüleri HDP Milletvekili 

Abdullah Zeydan ile eski Eş Başkan Selahattin Demirtaş’ı ziyareti de son derece anlamlıdır. 

Demirtaş için “Sevgili dostum ve meslektaşım” diyen Tanrıkulu’nun, “siyasi 

rehine” benzetmesinin aynı zamana denk gelmesi tesadüf olamaz. 

İyi Parti Lideri Meral Akşener’in “HDP hukuk karşısında meşrudur” açıklaması da hesaba 

katılırsa; bir ayağı dışarıda, bir ayağı yurt içerisinde büyük bir operasyonla karşı karşıya 

olduğumuz son derece açıktır… 

Muhalefet partilerinin yönetimlerini değiştirmek birincil görevimiz olarak karşımıza 

çıkmaktadır!.. 

*** 

Bütün bu yaşananları göz önünde tutarak, Kürt siyasi hareketinin geçmişine kısaca göz 

atmadan gerçekler tam olarak anlaşılamaz: 

Kürtlerin siyasi tarihi (838 Ezidi Ayaklanması’ndan 1937 İkinci Sason İsyanı’na kadar) 44 

isyanla doludur.7 

Tuhaftır: 

“Kürt sorunu” başlığı altında araştırma yapacak olanların karşısına, “Türkiye’de Kürtlere 

yönelik insan hakları ihlalleri” çıkmaktadır. 

Sosyal medyaya da o kadar hakimdirler! 

 
6 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/erdogandan-ocalanin-mektubu-aciklamasi-5189902/ 

7 https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrt_isyanlar%C4%B1_zaman_%C3%A7izelgesi 

https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/erdogandan-ocalanin-mektubu-aciklamasi-5189902/
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrt_isyanlar%C4%B1_zaman_%C3%A7izelgesi


İlk defa bu konuya araştıran meraklı biri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin “durup dururken” 

Kürtlerin haklarını ihlal ettiğini sanır! 

Küresel güçler bu konuya el attıktan sonra, ayrılıkçı Kürtler derslerine iyi çalıştılar… 

“Kültürel soykırım” ve “asimilasyon” sözcükleri her fırsatta kullanan ABD Kongre üyeleri ile 

Paul Henze gibi CIA şefleri8, Anadolu’da yaşanan vakayı adiyeden olayları bile 

“Kürt sorunu” olarak tarif ettiler. 

Sorun böyle tarif edilince çözüm olarak “ayrı devlet kurmak”tan başka çare kalmıyor! 

“Kürt sorunu”nu en doğru şekilde tarif eden olaylar gerçekte “Hendek Savaşları”dır… 

Ayrılıkçı Kürtlerin gerçek niyetlerini bu eylemlerde görmem mümkündür. 

Suç ortakları da bellidir…9 

*** 

Küresel güçler, “Bağımsız Kürdistan”ı kurmak istiyorlar ve bunu gizlemiyorlar. 

Hal böyle olunca “Kürt sorunu”nu çözmek üzere yola çıkanlara şu soruları sormak gerekir: 

Nasıl çözelim: 

Topraklarımızın bir kısmını onlar için ayıralım mı? 

Yoksa ordumuzu terhis mi edelim. 

Böyle bir kepazeliğe teslim mi olalım? 

Ayrılıkçı Kürtler ve onların destekçileri asla bu sorulara cevap vermezler; nala-mıha çekiç 

vurmaya başlarlar… 

“Düşmanla işbirliği” ve “vatana ihanet” ithamları bunlar için az gelir… 

*** 

ABD’nin Ortadoğu’da bir Kürt devleti kurmak istediği artık sır değildir. 

Bunun için PKK/YPG’ye her türlü desteği verip, var güçleriyle çalışıyorlar. 

PKK/YPG’yi “kara gücü” olarak ilan etmeleri bu planın bir parçasıdır… 

HDP ise PKK’nin Meclisteki uzantısıdır. 

Bu tezgahın arkasında ABD ve AB vardır. 

Mesele “vaat edilmiş topraklar” üzerinde Büyük İsrail Devletini kurmaktır. 

 
8 https://www.youtube.com/watch?v=peHmHWa24O0 

9 https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2017/11/06/sorumlulari-sayiyorum/ 

https://www.youtube.com/watch?v=peHmHWa24O0
https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2017/11/06/sorumlulari-sayiyorum/


O halde biz de bu gerçeği kabul ederek konumlanmak durumundayız. 

“Kürt sorunu”nu Meclis’te konuşalım demek boş laftır. 

ABD ve AB Meclis’te değil ki, sahadadırlar. 

Silahları ve dolarları ile kara güçlerini destekleyip, yetiştiriyorlar… 

“ABD’nin 778 milyar dolarlık savunma bütçesi, Temsilciler Meclisi tarafından onaylandı. 

Tasarıda Suriye’de ‘IŞİD’e karşı savaş’ bahanesiyle PKK/YPG’ye 177 milyon dolarlık 

yardım öngörülüyor.”10 

*** 

Y-CHP’nin, Kürtlerin oyunu almak için “Kürt sorunu”nu çözmeye talip olmasını, seçim 

aritmetiği içerisinde bir ölçüde anlamak mümkündür. 

Bunu AKP de geçmişte yapmıştı. 

Ama: 

Önce sorunu tarif etmelidirler. 

Neyi çözeceklerini açık-seçik anlatmalıdırlar. 

Küresel güçlerin tarif ettiği “Kürt sorunu”nu çözmeye çalışmak, doğrudan vatana ihanet 

etmektir. 

“Kürt sorunu” kavramından, başka bir şey anlatmak istiyorlarsa, onu da 84 milyon Türk 

vatandaşının bilme hakkı vardır. 

Vakit geçirmeden, demagojiye kaçmadan ağızlarındaki baklayı çıkarmalıdırlar… 

Aksi halde Millet İttifakı’na vatan haini damgasını kendileri vuracaktır… 

*** 

Bunun anlamı: 

Bir daha seçilme şansı kalmayan Erdoğan’a bir dönem daha katlanmak zorunda kalacağız 

demektir… 

Bunun da tek sorumlusu Millet İttifakı olacaktır… 

*** 

Türkiye Cumhuriyetini kuran kadroların partisi CHP, “Bağımsız Kürdistan”ı savunan ayrılıkçı 

Kürtlerin sözcülüğünü yapamaz! 

Yapıyor ama! 

 
10  https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/pkk-ypgye-177-milyon-dolarlik-yardima-ilk-onay-

6670834/?utm_source=anasayfa&utm_medium=free&utm_campaign=alt_surmanset 

https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/pkk-ypgye-177-milyon-dolarlik-yardima-ilk-onay-6670834/?utm_source=anasayfa&utm_medium=free&utm_campaign=alt_surmanset
https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/pkk-ypgye-177-milyon-dolarlik-yardima-ilk-onay-6670834/?utm_source=anasayfa&utm_medium=free&utm_campaign=alt_surmanset


Atatürk’ün CHP’si, Y-CHP’ye dönüştükten sonra, parti içerisinde üniter devleti savunmak 

yasaklandı neredeyse. 

Hiç ağza alınmıyor!.. 

*** 

Bir de şu hususu değerlendirelim: 

Ayrılığı savunanların temel tezi; tarihsel süreç içerisinde Kürtlerle Türklerin bir arada barış 

içerisinde yaşama koşullarının ortadan kalktığı yalanına dayanıyor. 

PKK, birlikte yaşama koşullarını bozmak için çok savaşmış fakat başarılı olamamıştır. 

Yaşadığımız gerçekler göstermiştir ki; Türklerle Kürtler pekala bir arada 

yaşayabilmektedirler… 

*** 

Kaldı ki, fiilen çözülmesi imkansız olan başka bir sorun daha vardır: 

Bir an için küresel güçlerin, Kürtlere vaat ettikleri “Bağımsız Kürdistan”ı, Ortadoğu’da 

kurduklarını var sayalım. 

Anadolu’nun her köşesine yerleşen Kürtler, bu toprakları terk edip “Kürdistan’a göç” 

edecekler mi? 

Bu sorunun cevabı çok önemlidir. 

Zira temel sorunu çözecek anahtar, bu soruya verilecek olan cevaptadır. 

Eğer Anadolu’nun değişik yerlerinde yaşayan Kürtler, “Bağımsız Kürdistan”a göç etmeyi 

kabul etmeyeceklerse; bu demektir ki, Türklerle bir arada yaşama koşulları ortadan kalkmış 

değildir. 

Böylece ayrılıkçı Kürtlerin temel tezi çökmüş olmaktadır… 

*** 

O halde, Anadolu’nun değişik yerlerinde yaşayan Kürtlere şu soruyu sormak gerekir: 

“Türkiye, Irak, İran ve Suriye’den kopartılacak toprak parçaları üzerinde ABD ve AB’nin 

himayesinde kurulacak bir “Kürdistan” devletine göç eder misiniz?” 

Araştırma şirketleri nedense bu soruyu sormuyor, anketlere koymuyorlar. 

O zaman herkes samimi olsun ve en yakınında bulunan Kürtlere sorsun. 

Bu toprakları terk edip başka bir yere gider misiniz? 

Bakalım ne yanıt alacaklar… 

*** 

İşin aslı şudur: 



Türkiye’nin Doğusunda ve Güneydoğusunda geri kalmışlık sorunları vardır. 

Aynı sorunlar, Türkiye’nin hemen hemen tüm bölgelerinde de vardır. 

Zira diğer etnik kökenli yurttaşların Kürtlere nazaran bir ayrıcalıkları yoktur. 

Demek ki, “Kürt sorunu” yabancıların tarif ettiği gibi, son tahlilde “ayrı devlet kurma sorunu” 

değildir. 

Hal böyle olunca da, gelirden adaletli pay dağıtılarak, bu sorunlar kolaylıkla çözülebilecektir. 

Bu da iktidar sorunudur. 

Emek-sermaye çelişkisi temelinde örgütlenme ile sermayeyi kollayan iktidarları değiştirmek 

mümkündür. 

Siyasi iktidar değişince sorunlar da birer birer çözülebilecektir. 

Gelecek nesillere barış içerisinde bir ülke bırakma görevimizi ancak bu şekilde yerine 

getirebiliriz. 

Düşmanlığı miras olarak bırakarak torunlarımıza iyilik yapmış olmayız… 

*** 

Bu konu ile ilgili son bir hususu daha hatırlatarak bitiriyorum: 

Kürtçenin resmi dil yapılmak istenmesi, ana dilde eğitim, ayrı bir devlet kurma fikrini 

besleyen taleplerdir. 

Bu taleplerin reddedilmesi asla “asimilasyon” olarak değerlendirilemez. 

“Anayasanın 3. maddesinde yer alan ‘Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir 

bütündür. Dili Türkçedir” şeklindeki düzenlemelere de açıkça aykırıdırlar.. 

Aynı zamanda: 

353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun ile 805 sayılı İktisadi 

Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanuna aykırılık teşkil ederler. 

Yürürlükteki yasalara açıkça aykırı olan eylemlerde bulunmak devlet otoritesini tanımamaktır. 

Böyle bir tutum asla hoş görülemez ve yaptırıma tabi tutulmalıdır. 

Dolaysıyla kanunları dinlemeyenlere yaptırım uygulamak, Kürtlere asimilasyon uygulamak 

olarak anlatılamaz. 

Örneğin: 

“Sersala We Piroz Be!” (Yeni yılınız kutlu olsun!) 

Kürt kökenli bir vatandaşın, bu ifadelerle yeni yıl kutlaması yapmasında bana göre bir 

sakınca yoktur. 



Ama bir kamu görevlisinin bu ifadeyi yazılı veya sözlü olarak kullanarak yeni yıl kutlaması 

yapması Anayasaya aykırıdır. 

Bölücülük propagandası yapmaktır… 



 

“DİYANET” Mİ LAİKLİĞE “İHANET” Mİ? 

20 Eylül 2021  

Demek ki “kullanım süresi” henüz bitmedi. 

“Hizmetleri”nden bayağı memnun ki Reis, son zamanların gündemini belirleyen Ali Erbaş’ı 

ikinci kez Diyanet İşleri Başkanlığına (DİB) atadı. 

DİB’in ne amaçla kurulduğu, Anayasa, yasalar ve yönetmeliklerde yazılıdır. 

Anayasanın 136. maddesinde: 

“Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün 

siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma 

ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir” yazar.1 

DİB’in kuruluş amacı: 

Milletçe “dayanışma ve bütünleşmeyi” sağlamaktır. 

Görevini belirlendiği gibi yerine getirdiğini söyleyebilir miyiz?.. 

 
1 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf


*** 

Bu ülkede yaşayan yurttaşların tümü, İslam Dini ve mezheplerine mensup2 değiller ki! 

Devlet, kurumları aracılığı ile özellikle Hristiyanlık3 ile Musevilik ve diğer bütün din ve 

inançlara eşit mesafede durmak zorundadır. 

DİB, tam aksine “ötekileştirme” işini yapmayı görev olarak benimsemişler. 

Dinci kesimin “Millet” kavramına alerjisi var, ağızlarından “ümmet” sözcüğünü 

düşürmemeleri bundandır. 

DİB, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalmalıdır. 

Anayasa böyle diyor… 

*** 

DİB, “laiklik ilkesi” ile çelişecek eylem ve söylemlerden kesinlikle kaçınmalıdır. 

Bunu da Anayasa söylüyor. 

Yaşadığımız gerçekler ise bambaşkadır: 

Diyanet, iktidar partisinin “propaganda kolu” gibi görev yapıyor. 

“Laiklik ilkesi”ni fiilen ortadan kaldırdılar gibi… 

*** 

Reis’in bu son yaptığı atama, Erbaş ile aynı fikirde olduğunu göstermeye yetiyor. 

Anlaşılıyor ki Reis, bu dönem de “ötekileştirme siyasetini” dini tartışmalar üzerinden hayata 

geçirmeye karar vermiştir. 

Bu yüzden gündemi de ona göre belirlemektedir. 

Mezhepçi yaklaşımlardan hala siyasi yarar elde edeceği inancı içerisindedir. 

“Karidesi, midyeyi ve kalamarı yasaklayan” Başkanın, üzerine vazife olmayan ne kadar 

konu varsa tümü hakkında fetva vermesi bu yüzdendir. 

Yoğun tepkilerle karşılaşınca, “selamlama” gibi bazı konulardaki iddialarından vaz 

geçmesine de aldanmamak gerekir. 

“Günaydın”ı Cahiliye Döneminin selamlaması olarak nitelendirmesi ve bir hafta sonra çark 

etmesi, bu tür taktiklerine çarpıcı örnektir… 

*** 

 
2 https://www.haberler.com/mezhep-nedir-mezhepler-kaca-ayrilir-mezheplerin-13822181-haberi/ 

3 https://tr.wikipedia.org/wiki/Hristiyan_mezhepleri 

https://www.haberler.com/mezhep-nedir-mezhepler-kaca-ayrilir-mezheplerin-13822181-haberi/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hristiyan_mezhepleri


Doğrusu DİB, verilen görevleri hakkıyla yerine getiriyor. 

Başkanın yüz sinirleri alınmış gibi! 

Vurguları gerçek inanan bir adamın ses tonuyla, oldukça etkileyicidir. 

Her seferinde gerçek gündemin tartışılmasını başarılı bir şekilde engelleyebiliyor. 

Suni gündemlerle halkı oyalamak, onun için tereyağından kıl çekmek kadar kolay. 

Reis’e istediği zamanı kazandırabiliyor. 

Sonra da bir şey olmamış gibi başka bir konuya yoğunlaşıyor… 

*** 

AKP iktidarları döneminde Cumhuriyetin temel kurumlarının neredeyse tümü, böyle 

bürokratlar tarafından yozlaştırılmıştır. 

En kötü şekilde kullanılan kurumların başında da DİB geliyor. 

Kuruluş amacından o kadar uzaklaştı ki, eski yörüngesine oturtulması neredeyse imkansız 

hale geldi… 

*** 

Kişisel fikrime göre: 

Diyanetin kuruluş ayarlarına döndürülmesi için Yaşar Nuri Öztürk gibi ilahiyatçı-hukukçu 

filozoflara ihtiyaç vardır… 

Işıklar içerisinde uyusun o büyük insan… 

*** 

DİB’in kuruluş ayarları; Anayasa, Yasa ve Yönetmeliklerle şöyle belirlenmiştir: 

Köken olarak Şeyhülislamlık kurumuna dayanan DİB, kurulduğu 3 Mart 1924 ‘ten 1950’li 

yıllara kadar, yalnızca “ibadet alanının düzenlenmesi ve işleyişi” ile ilgili faaliyetlerde 

bulunuyordu. 

429 Sayılı Kanunda; “Diyanet İşleri Reisliği’nin görevi, dini kurumları idare etmek ve dinin 

ibadet ve itikat alanıyla ilgili işleri yürütmek” şeklinde ifade edilmişken; 633 Sayılı Kanunun 1. 

maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: 

“İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda 

toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlık’a bağlı DİB 

kurulmuştur.” 

Daha sonraki yıllarda; 4121 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanunun 1. maddesinde Diyanet İşleri Başkanlığının görevi: 

“İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda 

toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Cumhurbaşkanlığına bağlı Diyanet 



İşleri Başkanlığı kurulmuştur” şekline getirilip, kurumun görevi İSLAM DİNİ 

ile sınırlandırılarak; “laiklik ilkesi”nden uzaklaşmasının yolu açılmıştır.4 

Böylece DİB, kendisini; itikat ve ibaret alanını aşan, kültürel, sosyal, eğitimsel, ahlaksal 

alanlarda tasarruflar ortaya koyabilen yetkilere sahip bir kurum olarak görmeye başlamıştır. 

Gerçekten de Başkan Ali Erbaş, Adli Yılın açılışındaki dini motifli görüntüleri eleştirenlere 

verdiği cevapta: 

“İnanç insan ile Allah arasında olsun diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar” diyerek bu 

anlayışı sürdürdüklerini açıkça ortaya koymuştur.5 

Diyanet, hayatımızın her alanını düzenlemek ve özel hayatımıza müdahalelerde bulunmak 

üzere kendini görevli ve yetkili görmektedir… 

*** 

Bu değişiklikten sonra DİB’i, Anayasaya aykırı bir kurum olarak nitelendirmede bir yanlışlık 

yoktur. 

Hele de bu son başkanla, kurumun laiklikle uzaktan yakından bir ilgisi kalmadığı tartışılmaz 

bir gerçeklik halini almıştır. 

Öyle ki, laikliğin çağdaş tanımı6 ile kurumun uygulamaları taban tabana ters düşmektedir… 

*** 

Anayasa Mahkemesinin geleneksel yaklaşımında DİB’in varlığı, dinin Devletçe denetiminin 

yürütülmesi, dini taassubun önlenmesi gibi nedenlere bağlanmıştı. 

Bununla beraber Yüksek Mahkeme, daha sonraki kararları ile dini nitelikli hizmetleri 

“toplumsal bir gereksinim” olarak görmüş ve bu ihtiyacın karşılanmasına ilişkin gerekli 

ortamın ve kurumların hazırlanmasını, Devletin “pozitif yükümlülüğünün” bir parçası olarak 

değerlendirme noktasına gelmiştir… 

Tüm bu gelişmelere rağmen, yine de laikliğin özenle korunması gerektiği vurgulanmıştır… 

 

*** 

Eskiden “ülkücü geçinenler- ülkücülükten geçinenler ve gerçek ülkücüler şeklinde ayrım 

yapılırdı. 

 
4  https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.633.pdf 

5 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ali-erbas-inanc-insan-ile-allah-arasinda-olsun-ticarete-siyasete-

yargiya-yansimasin-diye-ortaligi-ayaga-1866624 

6 “Laiklik, toplum ve devlet düzeninin akla ve bilime dayalı olmasıdır. Din-devlet ayrımı ya da din ve vicdan 

özgürlüğü, bu bütünün birer parçasıdır. Laikliğin ortaya çıkışını zorunlu kılan iki temel neden var. Birincisi; farklı 
inançtan insanların barış içerisinde bir arada yaşamalarını sağlamak, İkincisi; değişen koşullara, aklın ve 
bilimin ışığında çözüm arama yolunu açık tutmaktır.” (Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı) 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.633.pdf
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ali-erbas-inanc-insan-ile-allah-arasinda-olsun-ticarete-siyasete-yargiya-yansimasin-diye-ortaligi-ayaga-1866624
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ali-erbas-inanc-insan-ile-allah-arasinda-olsun-ticarete-siyasete-yargiya-yansimasin-diye-ortaligi-ayaga-1866624


Şimdi ise; dindar geçinenler- dinden geçinenler-dinci geçinenler ayrımı yapılmaktadır. 

Ne yazık ki bu tiplerin çoğu, Diyanet bünyesinde ve Kuran kursları ile tarikatlarda 

yuvalanmışlardır… 

*** 

Somut kanıtlara dayandırma olanağım bulunmamakla birlikte, şu tespitimi paylaşmadan 

geçemeyeceğim: 

Ali Erbaş gibi dinden geçinenlerin çoğu, siyasi iktidarın elinde rehine durumundadırlar. 

Kim bilir Reis’in elinde ne kadar açıkları var. 

Devlete karşı suç işlemişlerdir. 

Bu nedenle bedel ödememek için ne istenirse yapıyorlar ve yapacaklar. 

Bu kadarını söylemek için bazı kanıtlarım var: 

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasındaki bir numaralı “darbeci” olduğu ortaya çıkan Adil 

Öksüz’ün doktora tezinde Jüri Üyesi olarak Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da imzası var. 

Tek başına buna tesadüftür demek mümkündür. 

Başka emareler de var: 

Erbaş’ın büyük olasılıkla FETÖ ile iltisakını da saptamışlardır! 

Bizim istihbaratçılar bu konuda iyi çalışırlar. 

Bir de FETÖ’nün itirafçıları var! 

Onların itirafları altın değerindedir. 

Bir zamanlar kişiliksiz, hasta ruhlu adamları, “gizli tanık” olarak kullanıp, suçsuz insanları 

yakan FETÖ’cüler, şimdi kurdukları o tuzaklarda, ağa takılmış sivri sinekler gibi çırpınıyorlar. 

Birbirlerini ele veriyorlar; itirafçı oluyorlar. 

Bu hainler, her türlü komploda rol alabilirler… 

CIA’nın elinde yetiştiler!.. 

*** 

Reis, böyle bir durumu “siyasi rant”a çevirmeden geçer mi? 

Hiç sanmam! 

Böylelerin DİB’nin başında durup da siyasi iktidarın isteklerini yerine getirmemek gibi bir 

şansı olabilir mi? 

Asla! 

Kişilik yapıları da zaten işbirlikçiliğe elverişlidir. 



İnanmadıkları şeyleri iman etmiş gibi dile getirebilirler… 

Yakın geçmişte sayısız örneklerini gördük… 

İkna kabiliyetleri iyidir… 

*** 

Ali Erbaş, sonuçta verilen “görevi” yapıyor mu, ona bakalım. 

Kafasında kavuk, elinde kılıç haftalardır gündemi belirliyor… 

Gerçek gündemin tartışılması iktidarı bitirir, bunu herkes biliyor. 

O bakımdan Erbaş gibilere çok ihtiyaç var. 

2023’e kadar durumu idare edecek malzemesi de var… 

*** 

Dini ve diyaneti öğretmekle görevli Ali Erbaş’ı, bu yüzden iyi tanımak gerekiyor: 

Kültürlerarası Diyalog Platformunun (KADİP) yönetim kurulu üyesiydi. 

Bilenler bilirler; KADİP, FETÖ’nün en önemli platformlarından biriydi. 

Ayrıca, bu ünü kendinden büyük “din adamımız”, FETÖ’nün Abant Toplantılarına da 

sürekli katılırdı. 

Kimse Yok mu Derneği’nin yöneticilerine “gönül erleri” olarak iltifat ederdi…7 

Yetmez mi?… 

*** 

Ali Erbaş’ın elindeki Diyanet’in ve mensuplarının ne hale geldiğini iyice anlamak için Sözcü 

gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in bir makalesine8 karşı, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri 

Sendikası’nın (Diyanet-Sen) ibretlik-skandal karşı açıklamasını9 mutlaka okumanızı 

öneriyorum. 

Bu yıl 12.9 milyar TL bütçeye sahip DİB, gelecek yılki 16.1 milyar liralık bütçesi ile 17 

bakanlıktan 7’sini geride bırakacaktır. 

Özel bütçeli 200’e yakın idare içerisinde ilk üçte yer alan DİB, Karayolları ile DSİ ile yarışıyor. 

Her üç kurumun da hizmetlerini görüyorsunuz! 

 
7  https://odatv4.com/makale/yeni-diyanet-isleri-baskaninin-adil-oksuz-baglantisi-dudak-ucuklatacak-

1709171200-123458 

8 https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/yilmaz-ozdil/diynet-

6642575/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber 

9 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/mil-diyanet-senden-sozcu-yazari-yilmaz-ozdil-hakkinda-skandal-

aciklama-6646874/ 

https://odatv4.com/makale/yeni-diyanet-isleri-baskaninin-adil-oksuz-baglantisi-dudak-ucuklatacak-1709171200-123458
https://odatv4.com/makale/yeni-diyanet-isleri-baskaninin-adil-oksuz-baglantisi-dudak-ucuklatacak-1709171200-123458
https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/yilmaz-ozdil/diynet-6642575/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber
https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/yilmaz-ozdil/diynet-6642575/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/mil-diyanet-senden-sozcu-yazari-yilmaz-ozdil-hakkinda-skandal-aciklama-6646874/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/mil-diyanet-senden-sozcu-yazari-yilmaz-ozdil-hakkinda-skandal-aciklama-6646874/


Genel Bütçe kapsamındaki 26 idareden DİB’nın bütçesi aralarında İçişleri Bakanlığının da 

bulunduğu 26 idareden daha fazladır.10 

Devlet bir dinin, hatta bir mezhebin öğrenilmesi için yatırım yaparsa,11 o devlete “laik devlet” 

denebilir mi?.. 

 
10 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diyanet-isleri-baskanliginin-butcesi-cok-sayida-bakanligi-ve-idareyi-

geride-birakti-1868893 

11 2021 yılı itibariyle Türkiye’de 19.500 Kuran kursu faaliyet gösteriyor. Mülkiyet durumuna göre; bunların 3 

bin 146’sı derneklerin; 344’ü vakıfların; 1008 şahısların ve 1340’ı belediye ve özel idarelerindir. 
https://ankahaber.net/haber/detay/diyanet_universite_kampusleri_ogrenci_yurtlari_ve_hastanelerde_kuran_k
ur 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diyanet-isleri-baskanliginin-butcesi-cok-sayida-bakanligi-ve-idareyi-geride-birakti-1868893
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diyanet-isleri-baskanliginin-butcesi-cok-sayida-bakanligi-ve-idareyi-geride-birakti-1868893
https://ankahaber.net/haber/detay/diyanet_universite_kampusleri_ogrenci_yurtlari_ve_hastanelerde_kuran_kursu_acacak_54018
https://ankahaber.net/haber/detay/diyanet_universite_kampusleri_ogrenci_yurtlari_ve_hastanelerde_kuran_kursu_acacak_54018


 

UYANIKLAR MİTİNGİ!.. 

12 Eylül 2021  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, aşılamanın “pandemi”yi 

tamamen bitireceğinden kuşku duymaya başladıklarını söyledi.1 

Bunun için aşılama stratejinin nasıl uygulanacağını, özellikle de “ek dozlar” konusunu 

düşünmeye başladıklarını belirtti. 

Genel olarak iki doz aşılı olanlara üçüncü doz olarak yapılan aşıya “hatırlatma dozu” 

deniyormuş. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “inaktif” aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun 

koruyuculuğu önemli ölçüde artırdığını vurgulayarak; 6 milyon vatandaşımızın hatırlatma 

dozu zamanının geldiğini hatırlattı. 

Ağustos ayında, yabancı ülkelere seyahat edecek olanlara 4. doz aşılar yapılacağı 

duyurulmuştu. 

Dünya çapında salgına karşı alınan önlemlerin yetersizliği konuşuluyor. 

Ülkemizde “korona”dan ölümler günlük 200 kişinin altına düşürülemiyor. 

11 Eylül itibariyle 259 yurttaşımız yaşamını kaybetti… 

 
1 https://tr.sputniknews.com/20210912/dsoden-asi-aciklamasi-pandemiyi-bitireceginden-kuskuluyuz-

1048835918.html 

https://tr.sputniknews.com/20210912/dsoden-asi-aciklamasi-pandemiyi-bitireceginden-kuskuluyuz-1048835918.html
https://tr.sputniknews.com/20210912/dsoden-asi-aciklamasi-pandemiyi-bitireceginden-kuskuluyuz-1048835918.html


Ölmekten korkmuyoruz!.. 

*** 

Durum bu kadar ciddi yani. 

Buna rağmen, aşı karşıtları 11 Eylül günü İstanbul-Maltepe’de düzenledikleri mitingde 

bir araya geldiler.2 

Polis noktasından maskeleri ile geçtiler. 

Birkaç adım ilerledikten sonra maskelerini çıkarttılar. 

Uyanıklar! 

Maltepe Kaymakamlığının izin vermediği mitinge, İstanbul Valiliği niçin izin verdi 

anlayan beri gelsin. 

Kendilerini bu ülkenin en uyanıkları kabul eden göstericilerin taşıdığı dövizler, kafa 

yapıları hakkında yeterince fikir veriyor: 

“Büyük uyanış” 

“Küresel çete Türkiye’den elini çek” 

“DSÖ, Türkiye’den defol” 

“Benim bedenim, benim kararım”… 

*** 

Aralarında aktivist Cemil Can’ın3 da bulunduğu konuşmacılardan gazeteci-yazar 

Abdurrahman Dilipak, “sıvı” dediği aşının başka bir “planın parçası” olduğunu; 

devamında “çip takılması”, “gen transferi” ve “insan ötesi dünyanın” da geleceğini 

öne sürdü. 

Dilipak, “insan ötesi dünya” ile neyi kastettiğini açıklamadı. 

Aşının nasıl ve hangi planın parçası olduğunu da söyleyemedi. 

Ama iyi alkışlandı… 

En ilginç olan sözü: 

“PCR ve maske zorunluğunun kaldırılması, “hastalığının gerçek olup olmadığının 

araştırılması” oldu. 

Hastalığın “gerçek olup olmadığı” konusunda şüphesi var demek ki! 

 
2 https://www.dw.com/tr/maltepede-maske-ve-sosyal-mesafesiz-a%C5%9F%C4%B1-

kar%C5%9F%C4%B1t%C4%B1-eylem/a-59153922 
3 https://twitter.com/CemilCan5834/status/1435486202912780293?s=20 

https://www.dw.com/tr/maltepede-maske-ve-sosyal-mesafesiz-a%C5%9F%C4%B1-kar%C5%9F%C4%B1t%C4%B1-eylem/a-59153922
https://www.dw.com/tr/maltepede-maske-ve-sosyal-mesafesiz-a%C5%9F%C4%B1-kar%C5%9F%C4%B1t%C4%B1-eylem/a-59153922
https://twitter.com/CemilCan5834/status/1435486202912780293?s=20


Kimse de “istediğiniz bu araştırmayı kim yapacak Beyefendi” diye sormadı. 

Muhtemelen, bu görevi de “ülkemizden defol” dediği Dünya Sağlık Örgütüne 

verecektir… 

Alkışlanmayı ziyadesiyle hak etti… 

*** 

Aşı karşıtları dünyanın her tarafında var. 

Tıp bilimi, kimsenin rızası olmadan vücuduna müdahale edilmesine izin vermiyor 

zaten. 

Ama kimsenin de hastalığı başkalarına bulaştırma hakkı yok! 

Viyetnam’da Covid-19’u yaydığı gerekçesi ile bir yurttaşa beş yıl hapis cezası verildi. 

Yerel Mahkeme, Le Van Tri adlı kişiyi “tehlikeli hastalık bulaştırmak”tan suçlu 

bulmuştu.4 

En haklı gösterilere en sert şekilde karşılık veren Sayın Reisimiz, aşı karşıtlarına neden bu 

kadar hoş görülü davrandı, anlayamadık gitti. 

Sıradan eleştirileri “hakaret” kabul edip dava açan Cumhuriyetin Savcıları, salgın önlemlerini 

ihlal edenler hakkında neden harekete geçmiyor anlamak mümkün değil. 

Reis, ileride bir gün sırası gelirse, salgının yayılmasından özellikle de bu tür gösterileri 

yapanları sorumlu tutmayı düşünüyor olamaz herhalde! 

Olamaz tabii ki. 

Herhalde yani… 

*** 

Aşı karşıtlarından Prof. Dr. Serhat Fındık, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Gündüz’ün, 

“Toplum bağışıklığının güçlenmesi için aşılama, 2023’e kadar kaçınılmaz” şeklindeki 

uyarısına, ellerinde “bilimsel veriler” bulunmadığını ileri sürerek karşı çıktı ve bilim kurulunu 

“canlı yayına” davet etti. 

Tartışmayı izleyen “Aziz Milletimiz karar versin” dedi. 

Bilim Kurulu, Fındık’ı ne kadar ciddiye alır bilemem elbette. 

Benim cevabım hazırdır: 

Beyefendi, Aziz Milletimiz kararını verdi ve Recep Tayyip Erdoğan dedi! 

Buna da itiraz edecek değilsin herhalde!.. 

 
4 https://tr.euronews.com/2021/09/08/vietnam-da-bir-kisi-covid-19-u-yayd-g-icin-bes-y-l-hapis-cezas-na-carpt-

r-ld 

https://tr.euronews.com/2021/09/08/vietnam-da-bir-kisi-covid-19-u-yayd-g-icin-bes-y-l-hapis-cezas-na-carpt-r-ld
https://tr.euronews.com/2021/09/08/vietnam-da-bir-kisi-covid-19-u-yayd-g-icin-bes-y-l-hapis-cezas-na-carpt-r-ld


Bence de bilimsel konularda bile “aziz Milletin kararı” geçerli olmalıdır!.. 

Hatta Diyanet İşleri Başkanımız, tek başına Aziz Milletimiz adına karar verebilmelidir!.. 

*** 

Aşı konusu şimdilik bu kadar. 

*** 

Kamuoyu ile paylaşıldığı günden beri “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” nedir diye sorar 

dururum. 

Hiçbir yerde bu konuda doyurucu bir açıklamaya rastlayamadım. 

Sonunda Kılıçdaroğlu ağzından baklayı çıkardı. 

İzmir’de Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Konseyi 

Toplantısı sonrası iş insanlarından gelen soruları yanıtlarken dedi ki: 

“Güçlendirilmiş parlamenter sistem ne, bunun çalışması yapılıyor. Her partinin bir 

genel başkan yardımcısı görevli. Ön çalışmalar yapıldı, taslak çıktı. Bunu özet haline 

getirip kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.”5 

Demek ki, bugüne kadar içeriği belli olmayan boş bir kavramı savunuyordu. 

Ohh! Şimdi biraz rahatladım… 

Bana boş yere harcattığı mesai için hakkımı helal etmiyorum… 

 
5 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/kemal-kilicdaroglu-tren-raydan-cikti-bunlar-gidecek-
6643818/ 

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/kemal-kilicdaroglu-tren-raydan-cikti-bunlar-gidecek-6643818/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/kemal-kilicdaroglu-tren-raydan-cikti-bunlar-gidecek-6643818/


 

“KORONA”YA KURBAN OLAYIM!.. 

5 Eylül 2021  

6 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitim başlıyor. 

Ders saatleri azaltılmadan eğitime başlanacak. 

Ders süreleri 40 dakikayı aşmayacak. 

Kovid-19 tedbirlerine de uyulacak tabii ki… 

Maske-mesafe ve temizliğe uymayı sağlamak çok zor değil. 

Aşı olmayan öğretmenler ile öğrencileri nasıl kontrol edeceğiz? 

Okulların virüs bulaştırma ve üreme merkezi olmasından korkarım!.. 

*** 

Çocuklara bulaşan virüs evlere de gelecek çaresiz. 

Anne-babalar, 65 yaş üstü dedeler-nineler nasıl korunacak? 

Mal güvenliğimizden çoktan vaz geçtik de! 

Devlet, can güvenliğimizi korumak için gereken önlemleri alsa bari. 



Hem de hiç tavizsiz uygulasın bu önlemleri artık… 

Bıktık!.. 

*** 

Belli ki, “Okullar açılıyor” cümlesinin önüne veya arkasına; “gözümüz aydın” ve “müjde” gibi 

sözcükleri yerleştirmeyeceğiz. 

Eğitim-öğretimden asla da vaz geçemeyiz. 

Cehaletin ne büyük düşman olduğunu yaşayarak öğrendik… 

Kızlar öğrenecek. 

Anneler çocuklarına öğretecek. 

Hep birlikte öğreneceğiz… 

*** 

Keşke fazla kulak asmayın YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine atanan “Prof. Dr.” unvanlı 

Bülent Arı’nın sözlerine, diyebilseydim. 

Hangi kuruma ve kimlere güvenebilirim ki! 

Çaresiz bırakıldık bir kere: 

“Okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor. Cahil kesimin ferasetine güveniyorum” 

diyenlerin ellerine çocuklarımızı nasıl teslim edeceğiz… 

Böyle bir ülkeyi hak etmek için ne yaptık? 

*** 

Sahip çıkanımız yok ki: 

Muhalefet bile iktidarın dümen suyunda gidiyor. 

“Laiklik tehlikededir diyemem” diyen adam, muhalefeti temsilen yeni Yargıtay binasının 

açılış töreninde; Reis ve “Profesör ve Dr.” unvanlı Diyanet İşleri Başkanı ile birlikte kurdele 

tuttu. 

Başkaları da vardı elbette. 

“Devlet Ricali” de oradaydı, ona bir diyeceğim yok. 

Benim asıl merak ettiğim, kurdeleyi kestikleri makası Kılıçdaroğlu da günün hatırası olarak 

saklayacak mı? 

Yakışır… 

Sen o makasla “adalet”i kurban ettin!.. 

*** 



Bir profesörümüz daha var: 

Adı: Mustafa Gündüz. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesidir. 

Bir zamanlar FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesinde yazardı. 

Şimdi o zamanlar değil tabii! 

Profesör Gündüz’ün fikirleri oldukça karanlık: 

Cumhuriyeti kuran kadrolar, Saltanat ve Hilafeti kaldırdılar ama o hala “hilafeti” savunuyor. 

Ne şakası canım! 

Son derece ciddiyim bugün. 

Eğitimde “fırsat eşitliği”ni önemli ölçüde baltalayan özel dershanelerin kapatılmasına da 

karşı çıkmıştı. 

Gerçi o zamanlar özel dershane egemenliği Fetullah Gülen’in elindeydi… 

Bak şu herife: 

Cumhuriyet Devrimleri’ni “Batı’ya yapılan şirinlikler” olarak nitelendirdi. 

Özellikle de her fırsatını bulduğunda “Harf Devriminin amacının geçmişi unutturmak” 

olduğunu vurguladı. 

Cumhuriyetin devrimleri gerçekleştiren kadrolarının cesaretini, cahilliklerine bağladı. 

“Cahiller cesur olur” hadisine atıf yapıyor aklınca. 

Kendisi alim ya! 

“Karma eğitim” konusundaki fikri evlere şenliktir: 

Karma eğitimle “sadık ve tek tip vatandaş” yetiştirildiği fikrinde ısrarcıdır… 

*** 

O, şimdi: 

Eğitim ve öğretimi şekillendiren Talim ve Terbiye Kurulunun 6 üyesinden biridir. 

Reis’in 25 Ağustos 2021 tarihli kararı ile işbaşı yaptı. 

Profesör Gündüz, gece rüyasında gördüklerinin neredeyse tümünü “bilimsel” 

değerlendirmeler gibi anlatıyor: 

O kadar ileri gitti ki, “öğretmen” sözcüğünü bile “yıkıcı” ilan etti. 

Öğretmen sözcüğünün hocalığı küçük düşüren yıkıcı bir “icat” olduğunu, Türkçeleştirme 

çalışmalarında “sözcüklerin uydurulduğu”nu söyledi. 



Belli ki, Arapçayı “kutsal bir dil” olarak benimsiyor. 

“Cumhuriyetin dini inanışları ortadan kaldırmayı amaçladığına” inanıyor. 

Belli ki Profesör Gündüz, evrensel “Laiklik İlkesi”ni özümseyemedi. 

Laikliğin “din ve ibadet özgürlüğü”nün teminatı olduğunu da öğrenemedi. 

Gündüz, köpeksiz köyde değneksiz dolaşmaya devam ediyor!.. 

(devamı var…) 

(…devamı) 

*** 

Bir ara Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanının Cumhuriyet Caddesindeki “Okuyan Kız 

Heykeli”ni, kızları “ateizme özendirdiği” gerekçesi ile kaldırdığı tartışılıyordu. 

Sosyal Medyadaki tepkiler üzerine, açıklama yapıldı. 

Denildi ki: 

“Vandallar, heykele zarar vermişler, atölyede tamir edildikten sonra yerine konulacak.” 

Tamir edildi edilmesine de Cumhuriyet Caddesindeki yerine değil, bir kütüphanenin giriş 

kapısı önüne konuldu. 

Daha sonra içeri mi alınır, başka bir yere mi yürür onu bilemem tabii ki… 

Benim üzerinde durduğum; kitap okuyan bir kız çocuğu heykelinin -üstelik de harika bir sanat 

eseridir- kızları ateizme nasıl özendireceği konusudur. 

Bu noktada aciz kaldım, yardıma ihtiyaç duyduğumu itiraf ediyorum… 

Prof. Gündüz beni duyabiliyor musun?.. 

*** 

“Filenin Sultanları” da denilen Kadın Milli Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonasından 

bronz madalya ile döndü. 

Kızlarımızı yürekten kutluyorum. 

Sırbistan Milli Takımına yenildikleri için oturup ağladılar. 

Yüreğimizi dağladılar. 

Türk kadınını temsil eden bu yavrularımız için çağ dışı kafalılar neler neler demediler ki! 

Kadını kuluçka makinesi gibi gören Taliban ile çok da görüş ayrılıkları yok ki… 

Başka ne bekleyelim!.. 

*** 



Bu yazıda dipnotlara pek yer vermedin diyenler için açıklama yapacağım. 

Az bekleyin. 

Hoca Efendiden alıntıladığım yukarıdaki cümleleri, yazdığı makaleler Zaman gazetesindeydi. 

Ve artık o gazeteye terör örgütünün yayını olduğu için internet ortamından ulaşmak mümkün 

olamıyor. 

Bu yüzden de bu yazıyı dipnotsuz okumak durumunda kalıyorsunuz. 

Çok istiyorsanız, “Google Baba” şuradadır, ona sorabilirsiniz… 

Vallahi de billahi de yalanım yoktur… 

*** 

Gelelim mevzuata: 

Mevzuatı1 dipnota koyuyorum. 

 
1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ 

Amaç: 
MADDE-6 
b) Eğitim ve öğretim programlarının millî, bilimsel, toplumsal ve evrensel değer ve standartlara; kalite, erişim, 
verimlilik, etkililik, fırsat eşitliği ilkelerine uygunluğunu sağlayacak politika ve stratejiler geliştirmek için 
çalışmalar yapmak. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
Amaç: 
MADDE-2 
c) Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin gerekleriyle uyumlu biçimde 
güncel teknik ve modeller ışığında tasarlamak ve geliştirmek. 
d) Kız öğrencilerin, özürlülerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime katılımını 
yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek. 
TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU 
Madde 1 – Türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekaletine merbuttur. 
 
Madde 2 – Şer’iye ve Evkaf Vekaleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan bilcümle medrese ve 
mektepler Maarif Vekaletine devir ve raptedilmiştir. 
MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU 
Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri 
I – Genellik ve eşitlik: 
Madde 4 – Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde 
hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 
… 
IV – Eğitim hakkı: 
Madde 7 – İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. 
İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde 
yararlanırlar. 
V – Fırsat ve imkan eşitliği: 
Madde 8 – Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. 
… 
VII – Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği: 
Madde 10 – Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında 
ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk 



Altını çizdiğim yerleri dikkatlice okuyun lütfen. 

Okuyanlara soruyorum: 

AKP iktidarının, Cumhuriyet Devrimlerini “karşı devrimle” yıktığını söyleyebilir misiniz? 

Bu sorunun cevabını, yukarıda verdiğim örneklerle, dipnota koyduğum mevzuat hükümlerini 

karşılaştırdığınızda bulacağınızdan eminim. 

Hadi, bir kez daha okuyun mevzuatı… 

*** 

Gelin AKP’nin hakkını teslim edelim; yasalarda bir değişiklik yapmadılar, bu doğru. 

Yasalar doğru uygulandığında ancak, devrimler yaşayabilirler. 

Cumhuriyet Devrimlerine, Atatürk İlkelerine ve Atatürk Milliyetçiliğine inanmayan kişileri, 

Cumhuriyet Kurumlarının başına getirdiniz mi, devrimlerin köküne kibrit suyunu döktünüz 

demektir. 

Geçmiş olsun! 

Nitekim öyle de oldu: 

Eğitimde çöküş uygulama ile başladı. 

Eğitim kaptırıldı mı “dindar ve kindar nesil” yetişmeye başlar. 

20 yıl dile kolay, askerlik çağına gelir insan. 

*** 

 
milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile 
evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir. Milli birlik ve bütünlüğün temel 
unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan 
öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Mili Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır. 
VIII – Demokrasi eğitimi: 
Madde 11 – Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için 
yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla 
sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp 
geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı 
siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına 
hiçbir şekilde meydan verilmez. 
IX – Laiklik : 
Madde 12 – Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilköğretim okulları ile lise ve 
dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. 
X – Bilimsellik: 
Madde 13 – Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyle ders araç ve gereçleri, bilimsel ve 
teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir. Eğitimde 
verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve 
değerlendirmelere dayalı olarak yapılır. 
XII – Karma eğitim: 
Madde 15 – Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. 



  

Sonuç: 

Karşı devrim başarıldı!.. 

Bunu kendileri de itiraf ettiler zaten: 

“Sessiz Devrim”in2 kitabını neden yazdılar sanıyorsunuz? 

Sonra neden yayından kaldırdılar?.. 

Kim ne derse desin; Korona’dan daha tehlikeli bir virüsü okullara yaydılar… 

 
2 https://www.aa.com.tr/tr/politika/demokratiklesme-paketi-sessiz-devrimin-devami/218451 

https://www.aa.com.tr/tr/politika/demokratiklesme-paketi-sessiz-devrimin-devami/218451


 

“MUHTIRA GİBİ TAVSİYE” OLDU DARBE !.. 

29 Ağustos 2021  

1 Mart 1997 tarihli Cumhuriyet gazetesinin manşeti “Muhtıra gibi tavsiye” idi. 

Bu manşetten yola çıkarak, 28 Şubat günü toplanan MGK’nın aldığı kararlara “muhtıra” 

demek doğru mu? 

MGK kararlarına imza atan komutanları “darbeci” olarak yaftalayan FETÖ üyesi savcıların 

hazırladıkları iddianame, yine FETÖ üyesi hakimlerin oluşturduğu bir mahkemede 

değerlendirildi. 

Hazırlık soruşturması sırasında delilleri toplayan polisler de FETÖ üyesiydiler. 

En önemlisi, TSK’yı etkisizleştirme, emir komutayı ele geçirme ve Atatürkçü subayları tasfiye 

etme planını uygulayabilmek için masa başında deliller üretildi. 



“Sahte deliller”le hazırlanan davaların her aşamadaki katılımcıları FETÖ üyesi olmaktan 

mahkum oldular. 

Bazıları yurt dışına kaçtı… 

Ama davaya yeni hakimlerle devam edildi!.. 

*** 

Böyle durumlarda adaletli hükümler verebilmek için öncelikle terör örgütü üyelerinin 

hazırladıkları; kanıtları, iddianameleri ve kovuşturma evrakı ile verilmişse hükümleri toptan 

yok sayarak, yeniden yargılama yapmak gerekir. 

Ne yazık ki, Türk Yargısı bu zor görevi yapamamış ve bu dersten sınıfta kalmıştır. 

Dolayısıyla güvenilmez dosyalar üzerinden yargılamaları sonuçlandırmakta affedilmeyecek 

bir “adli hata”ya da imzasını atmıştır. 

28 Şubat sürecinde yetkili ve görevli komutanlara verilen “müebbet hapis” cezalarını bu 

kapsamda değerlendirmekte bir yanlışlık yoktur… 

*** 

Sorun şudur: 

28 Şubat MGK kararları, TCK’nun tarif ettiği anlamda suç kabul edilebilirler mi? 

Bu sorunun cevabını aramadan önce 28 Şubat günü MGK’da alınan kararlarında neler 

olduğunu hatırlamak gerekir. 

28 Şubat MGK kararlarında özetle: 

“8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmeli. 

Kur’an kursları Diyanet İşleri Başkanlığına bağlanmalı, kaçak kurslar önlenmeli. 

Tarikatların faaliyetlerine son verilmeli. 

Kılık kıyafet yasası ödünsüz olarak uygulanmalı. 

Yeşil sermayeye kısıtlama getirilmeli. 

İrtica nedeniyle ordudan atılanları savunan ve orduyu din düşmanıymış gibi 

gösteren medya kontrol altına alınmalı. 

Tevhid-i Tedrisat (öğretim birliği) uygulanmalı. 

Kurban derileri derneklere verilmemeli. 

Atatürk aleyhindeki eylemler cezalandırılmalı” deniliyordu. 

MGK’nın hükumete tavsiyesi buydu… 

*** 



Bu kararların ne kadar yerinde oldukları, daha sonra yaşadığımız deneyimlerle defalarca 

kanıtlanmıştır. 

Örneğin; 8 yıllık kesintisiz eğitimden vazgeçilerek 4+4+4 sistemine geçilmekle, eğitim 

sistemimizin ne hale getirildiği ortadadır. 

MGK, Kur’an kurslarının Diyanet İşleri Başkanlığına bağlanarak kontrol altına alınmasını 

istenmişti; bugün Kur’an kurslarında yaşanan cinsel sapkınlıkları hatırlatmak bile, bu isteğin 

ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. 

Tarikatların faaliyetlerine son verilmesi isteniyordu; ne kadar doğru bir istekti. 

1997 yılında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e sunulan bir raporda: 

“1.789 yurdun tarikatlar tarafından işletildiği, bunlardan 1.300’ünün Süleymancılara, 

470’inin Fethullah Gülen grubuna ait olduğu, söz konusu irticai unsurların, ayrıca, pansiyon 

ve öğrenci evi gibi imkânlara da sahip oldukları” belirtiliyordu. 

Eğer MGK kararları uygulansaydı; Türkiye’nin en büyük tarikatı/cemaati olan Fetullah 

Gülen Hareketi, (Fetullahçı Terör Örgütü) 15 Temmuz Darbe Girişiminde 

bulunamayacaktı. 

Alınan kararlardan biri de kurban derileri ile ilgili olandı ki, kurban derilerinin 

derneklere/vakıflara verilmemesi isteniyordu. 

Zira o güne kadar Türk Hava Kurumu (THK) kurban derilerini topluyor ve Kızılay, Çocuk 

Esirgeme Kurumu, Diyanet Vakfı ve Sosyal Dayanışma Vakfı ile bölüşüyorlardı. 

Daha sonra yasa çıkartılarak THK’nın kurban derisi toplaması yasaklandı. 

THK, bu en önemli gelirden mahrum bırakılarak, yangın söndürme uçaklarının 

bakımını dahi yapamayacak duruma düşürülmüştür. 

Nitekim, 2021 yılı içerisinde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesi 

çalışmalarında THK’nın uçakları yoktu. 

Bu yüzden bu yılın orman yangınlarında sadece Manavgat yangınında 57 bin hektar 

ormanımız yanarak yok olmuştur. 

2021’in ocak ile ağustos ayları arasında kül olan toplam ormanlık alan 177 bin 476 

hektara ulaşmıştır… 

*** 

Dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan, üslubunu ağır bulduğu MGK kararlarını önce 

imzalamadı. 

Bildirinin yumuşatılmasını istedi. 

O sıralar askerlerle hükumet arasında giderek sertleşen diyaloglar yaşandı. 

DYP’den iki bakan istifa etti. 

Ardından bazı DYP milletvekilleri istifa etmeye başladılar. 



Erbakan, Başbakanlığı koalisyon ortağı Çiller’e vermek amacıyla istifa etti. 

Cumhurbaşkanı Demirel, hükumeti kurma görevini Mecliste çoğunluğu bulunan Çiller yerine, 

Mesut Yılmaz’a verdi. 

“Benim takdirim böyledir” dedi. 

Anasol-D Hükumeti kuruldu ve MGK kararlarını uygulamaya başladılar… 

*** 

28 Şubat sürecinde Genelkurmay II. Başkanı Çevik Bir öncülüğünde Batı Çalışma 

Grubu (BÇG) kuruldu. 

BÇG, MGK kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetlemek amacıyla kurulmuş bir 

yapıydı. 

Mesut Yılmaz Hükumeti döneminde yasallaşmıştır ve 6 milyon insanı irticai faaliyet 

içerisinde oldukları iddiası ile fişlediği söylenir. 

Bence 6 milyon azdır! 

Birkaç yıl sonra da BÇG lağvedilmiştir… 

*** 

2012 yılında TBMM “Darbe Araştırma Komisyonu” kurmuş ve 28 Şubat başta olmak üzere 

askeri darbeleri araştırmaya başlamıştır. 

Komisyon raporunu 28 Kasım 2012 tarihinde TBMM Başkanlığına sundu; ancak, TBMM 

Genel Kurulu’nda görüşülmediği için hükümsüz kaldı… 

“Postmodern darbe” kavramı o sıralar ortaya atıldı. 

Tartışıldı da tartışıldı… 

Kendine “aydın” sıfatını yakıştıran bazı asker düşmanları, 28 Şubat’ın “postmodern darbe” 

olduğunu ve darbeciler yargılanmadan demokrasinin yerleşmeyeceğini ısrarla savundular… 

AKP iktidarının da “muktedir” olduğunu ispatlamaya ihtiyacı vardı, hükümsüz kalan o 

raporun esas alınarak dava açılmasını teşvik ettiler… 

*** 

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 

14 Nisan 2018 tarihinde kararını açıklayan Mahkeme Heyeti, “Türkiye Cumhuriyeti İcra 

Vekilleri Heyetini zorla düşürme veya vazife görmekten men” suçlamasıyla, aralarında 

dönemin Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin 

Genelkurmay İkinci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın 

da bulunduğu 21 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini duyurdu. 

Daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini 

tamamladı. 



Dairenin kararında; 28 Şubat 1997’de birtakım sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra basın 

yayın kuruluşları, üniversiteler, sendikalar, sermaye çevreleri, sivil bürokrasi ve yargı 

mensuplarının desteğiyle, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan 

kararların hükumete dayatıldığı ve seçilmiş bir hükumetin işlevsiz hale getirildiği ifade 

edildi. 

Bu cümleyi hukuki bulmuyorum ben! 

Yüksek mahkeme bu konuda fena halde yanıldı. 

Söz konusu süreçte yaşananların anlatıldığı kararda, suçun icra 

hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edildiği belirtilen sanıklar Ahmet 

Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol 

Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve 

Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 147. 

maddesindeki “Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya 

vazife görmekten cebren men etmek” suçu bakımından “müşterek fail” olarak sorumlu 

tutuldular. 

Bu cümle de arızalıdır. 

Sonuçta Daire, bu 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onadı… 

*** 

Şu sıralar sanıklar, infaz sürecini yaşıyorlar… 

Komutanların bir kısmı yakalandı, bir kısım kendi gidip teslim oldular… 

Kimine göre, Reis “af” yetkisi kullanarak bu durumdan da siyasi prim elde edebilir. 

Kimi ise, asıl infaza devam edilerek istenen primi elde edebilir. 

O ne düşünür, ne eder, kim bilir!.. 

*** 

Ben onu bilmem: 

28 Şubat Davası ile Türk halkının adalete olan zedelenmiş inancı, iyice zedelenmiştir. 

Bu nereden bellidir onu da açıklayayım dilerseniz: 

28 Şubat sürecinin aktörlerinden “darbenin” doğrudan muhatabı olan Başbakan Erbakan: 

“28 Şubat bir askeri darbe değildi” demişti. 

Adalet Bakanı Şevket Kazan da: 

“28 Şubat bir askeri darbe değildi” demiştir. 

Dönemin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller ise: 



“Askerlerin amacı darbe yapmak değil, sekiz yıllık kesintisiz öğretimi kabul ettirmekti. 

Batı Çalışma Grubundan da tabii ki haberim vardı” diyerek, gerçeğin altını çizmişlerdir. 

Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Milliyet’ten Fikret Bila’ya 8 Ocak 2013’te 

verdiği mülakatta; 28 Şubat’ın “darbe olmadığını, orada herkesin imzası 

bulunduğunu” söyleyerek, yıllar sonra açılan bu davanın dayanaksız olduğunu Devletin en 

yüksek makamında oturan memuru olarak ortaya koymuştur… 

Eeeeee!… 

DİPNOT: 

Millî Güvenlik Kurulu’nun 28 Şubat 1997 tarih ve 406 Sayılı Kararına Ek-A 

(rejim aleyhtarı irticai faaliyetlere karşı alınması gereken tedbirler) 

1-Anayasamızda cumhuriyetin temel nitelikleri arasında yer alan ve yine anayasanın 4’üncü 

maddesi ile teminat altına alınan laiklik ilkesi büyük bir titizlik ve hassasiyetle korunmalı, 

bunun korunması için mevcut yasalar hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulanmalı, mevcut 

yasalar uygulamada yetersiz görülüyorsa yeni düzenlemeler yapılmalıdır. 

2-Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar, devletin yetkili organlarınca denetim altına 

alınarak Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereği Milli Eğitim Bakanlığı’na devri sağlanmalıdır. 

3-Genç nesillerin körpe dimağlarının öncelikle cumhuriyet, Atatürk, vatan ve millet sevgisi, 

Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma ülkü ve amacı doğrultusunda 

bilinçlendirilmesi ve çeşitli mihrakların etkisinden korunması bakımından: a-8 yıllık kesintisiz 

eğitim, tüm yurtta uygulamaya konulmalı. b-Temel eğitimi almış çocukların, ailelerinin 

isteğine bağlı olarak, devam edebileceği Kuran kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğu 

ve kontrolünde faaliyet göstermeleri için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

4-Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık, aydın din adamları yetiştirmekle 

yükümlü, milli eğitim kuruluşlarımız, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun özüne uygun ihtiyaç 

düzeyinde tutulmalıdır. 

5-Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan dini tesisler belli çevrelere mesaj vermek amacıyla 

gündemde tutularak siyasi istismar konusu yapılmamalı, bu tesislere ihtiyaç varsa, bunlar 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca incelenerek mahalli yönetimler ve ilgili makamlar arasında 

koordine edilerek gerçekleştirilmelidir. 

6-Mevcudiyetleri 677 sayılı yasa ile men edilmiş tarikatların ve bu kanunda belirtilen tüm 

unsurların faaliyetlerine son verilmeli, toplumun demokratik, siyasi ve sosyal hukuk düzeninin 

zedelenmesi önlenmelidir. 

7-İrticai faaliyetleri nedeniyle Yüksek Askeri Şura kararları ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 

(TSK) ilişkileri kesilen personel konusu istismar edilerek TSK’yi dine karşıymış gibi 

göstermeye çalışan bazı medya gruplarının silahlı kuvvetler ve mensupları aleyhindeki 

yayınları kontrol altına alınmalıdır. 

8- İrticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasadışı örgütlerle irtibatları nedeniyle TSK’dan 

ilişkileri kesilen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı ile teşvik unsuruna 

imkan verilmemelidir. 



9- TSK’ya aşırı dinci kesimden sızmaları önlemek için mevcut mevzuat çerçevesinde alınan 

tedbirler; diğer kamu kurum ve kuruluşları, özellikle üniversite ve diğer eğitim kurumları ile 

bürokrasinin her kademesinde ve yargı kuruluşlarında da uygulanmalıdır. 

10-Bu maddenin tam metnini Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini ilgilendirdiği için 

yayınlayamıyoruz. 

11-Aşırı dinci kesimin Türkiye’de mezhep ayrılıklarını körüklemek suretiyle toplumda 

kutuplaşmalara neden olacak ve dolayısıyla milletimizin düşmanca kamplara ayrılmasına yol 

açacak çok tehlikeli faaliyetler yasal ve idari yollarla mutlaka önlenmelidir. 

12-T.C. Anayasası, Siyasi Partiler Yasası, Türk Ceza Yasası ve bilhassa Belediyeler 

Yasası’na aykırı olarak sergilenen olayların sorumluları hakkında gerekli yasal ve idari 

işlemler kısa zamanda sonuçlandırılmalı ve bu tür olayların tekrarlanmaması için her 

kademede kesin önlemler alınmalıdır. 

13-Kıyafetle ilgili kanuna aykırı olarak ortaya çıkan ve Türkiye’yi çağdışı bir görünüme 

yöneltecek uygulamalara mani olunmalı, bu konudaki kanun ve Anayasa Mahkemesi 

kararları taviz verilmeden öncelikle ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında titizlikle 

uygulanmalıdır. 

14-Çeşitli nedenlerle verilen, kısa ve uzun namlulu silahlara ait ruhsat işlemleri polis ve 

jandarma bölgeleri esas alınarak yeniden düzenlenmeli, bu konuda kısıtlamalar getirilmeli, 

özellikle pompalı tüfeklere olan talep dikkatle değerlendirilmelidir. 

15-Kurban derilerinin, mali kaynak sağlamayı amaçlayan ve denetimden uzak rejim aleyhtari 

örgüt ve kuruluşlar tarafından toplanmasına mani olunmalı, kanunla verilmiş yetki dışında 

kurban derisi toplattırılmamalıdır. 

16-Özel üniforma giydirilmiş korumalar ve buna neden olan sorumlular hakkında yasal 

işlemler ivedilikle sonuçlandırılmalı ve bu tür yasadışı uygulamaların ulaşabileceği vahim 

boyutlar dikkate alınarak, yasa ile öngörülmemiş bütün özel korumalar kaldırılmalıdır. 

17-Ülke sorunlarının çözümünü “Millet kavramı yerine ümmet kavramı” bazında ele alarak 

sonuçlandırmayı amaçlayan ve bölücü terör örgütüne de aynı bazda yaklaşarak onları 

cesaretlendiren girişimler yasal ve idari yollardan önlenmelidir. 

18-Büyük Kurtarıcı Atatürk’e karşı yapılan saygısızlıklar ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar 

hakkındaki 5816 sayılı kanunun istismar edilmesine fırsat verilmemelidir 



 

AJANLAR ARAMIZDA!.. 

22 Ağustos 2021 

Ansiklopedilere “CIA için çalışan bir müteahhit” olarak geçen Afganistan’ın Taliban sonrası 

ilk devlet başkanı Hamid Karzai hakkında söylenen şu sözlerden rahatsızlık duyuyorum: 

“Dönemin ABD Başkanı Bush, Afganistan’ın başında oturan işbirlikçi Karzai’yi Amerika’dan 

Kabil’e dönmek istemeyince, ‘Ülkene dön ve derhal işinin başına geç’ diye haşlayabilme 

gücünü kendisinde bulmuştu.”1 

21 Eylül 2014 tarihinde Afganistan Cumhurbaşkanı seçilen Eşref Gani, Taliban saldırısı 

sonrası yurt dışına kaçmasından sonra, “dönmek istiyorum” demişmiş! 

Afgan kökenli miyim neyim, ben niye utanıyorum ki? 

ABD, “Gani artık Afganistan siyasetinde yer alan bir aktör değil” karşılığını vererek, 

üzerini çizdiğini dünya aleme duyurdu.2 

Afgan halkı adına konuşuyor zahir! 

*** 

 
1 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/isik-kansu/bagimsizligini-yitiren-halklarin-sonu-1862180 

2 https://www.dw.com/tr/abd-d%C3%B6nmek-istiyorum-diyen-gani-i%C3%A7in-art%C4%B1k-akt%C3%B6r-

de%C4%9Fil-a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1-yapt%C4%B1/a-58900912 

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/isik-kansu/bagimsizligini-yitiren-halklarin-sonu-1862180
https://www.dw.com/tr/abd-d%C3%B6nmek-istiyorum-diyen-gani-i%C3%A7in-art%C4%B1k-akt%C3%B6r-de%C4%9Fil-a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1-yapt%C4%B1/a-58900912
https://www.dw.com/tr/abd-d%C3%B6nmek-istiyorum-diyen-gani-i%C3%A7in-art%C4%B1k-akt%C3%B6r-de%C4%9Fil-a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1-yapt%C4%B1/a-58900912


Afganistan Merkez Başkanı Ecmel Ahmedi, önceki yönetimin nakit rezervlerinin çok büyük 

kısmının ABD’de tutulduğunu ve Biden yönetiminin Kabil’in varlıklarını “dondurduğunu” 

açıkladı.3 

Afganistan’ın uluslararası bankalarda 9,5 milyar dolarlık rezervi bulunuyor. 

Emperyalizme bağımlılığın en başta gelen kriteri, paraların nerede tutulduğudur… 

*** 

Bu yazıda Afganistan ile ilgili ansiklopedik bilgilere yer vermeyeceğim. 

“Afganistan’da ne işimiz var?” başlıklı makaleme4 şöyle bir göz atmak isteyenler olursa, 

onları bu satırın sonunda bekliyor olacağım… 

Hadi bakalım 4 numaralı dipnotu tıklıyoruz… 

*** 

Birkaç soru soralım: 

ABD ve arkasından sürüklediği NATO, Taliban’a yenildi mi? 

Emperyalizm için bu “çekiliş”, hezimet olarak değerlendirilebilir mi? 

Yoksa bu aşamada bizim göremediğimiz oyun içerisinde başka oyunlar mı var? 

Köktendincilik (radikal dincilik) hangi güçlerin hizmetindedir? 

Taliban, istese değişebilir mi? 

Afganistan’da Kur’an nizamı esas alan bir “Şeriat Devleti” kurabilir mi? 

ABD ve müttefiklerinin Afganistan’dan çekilme kararını açıklamasından sonra, eş ve 

çocuklarını geride bırakarak Türkiye-İran sınırından ülkemize giren “öfkeli gençler”, bizim 

için ne kadar tehlikeli? 

Benzer sorulara yanıtlar arayacağımız bu çalışmada, yorumlardan çok olgulara yer vererek, 

biraz beyin jimnastiği yapalım istiyorum… 

*** 

ABD’nin kurup eğittiği ve silahlandırdığı 70 bin kişilik Taliban güçleri, yine ABD’nin eğitip 

silahlandırdığı 300 bin kişilik Afganistan Ordusu ile modern silahlarla donatılmış 150 bin 

kişilik NATO ordusunu yenebilir mi? 

Öyle mi? 

Desenize NATO bir şey değilmiş! 

 
3 http://finans.gazetevatan.com/haber-detay/gundem//117755/ 

4 https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2021/07/04/afganistanda-ne-isimiz-var/ 

http://finans.gazetevatan.com/haber-detay/gundem/117755/
https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2021/07/04/afganistanda-ne-isimiz-var/


“Çekilme” kararı yenilgi olarak nitelendirilebilir mi?.. 

Afganistan Ordusu, Taliban’a karşı neden direnmedi? 

Afganistan’da hiçbir zaman “ulus inşası” ya da “merkezi bir demokrasi inşası” için 

bulunmadıklarını itiraf eden ABD Başkanı, çekilme kararını savunmaya devam ettiğine göre, 

başka planları olabilir mi? 

Gördünüz mü, işgal ettiği bütün ülkelere “demokrasi getirme” vaadi ile giren ABD, 

Afganistan için bu görevi üzerinden attı! 

”Çekilme” bir taktik olamaz mı?.. 

*** 

Bir arkadaşım ısrarla şu görüşleri savunuyor: 

Afganistan’daki savaş ABD ve NATO güçleri ile Taliban arasında değildir! 

Sovyetler’in Afganistan’ı işgali sırasında nasıl ki, ABD ve müttefikleri Taliban’a her 

türlü desteği verdiler, aynı şekilde Amerikan’ın Afganistan’ı işgali sırasında da Rusya, Çin, 

İran ve Pakistan ve diğer bölge ülkeleri benzer desteği verdiler. 

Sebebi son derece basittir: 

Bölge ülkeleri ABD’nin Asya’ya yerleşmesini istemiyorlar… 

*** 

Taliban, Sovyet işgali sırasında CIA ve Pakistan İstihbarat Örgütü ISI’nın desteği ile 

Kandahar’da kurulmuştur. 

Kurucularının hemen hepsi Pakistan medreselerinde eğitim gördüler. 

Bir zamanlar, Batı adına şimdi de bölge ülkeleri için savaşan Taliban’ın “öfkeli gençler”i, 

isteseler de değişemezler! 

Ünlem! 

İnançlı bir insan, hiç dinini terk edebilir mi?.. 

*** 

Olup bitenleri, Afganistan’ın “doğal kaynaklarını yağmalamak” veya “insan haklarını 

korumak” tezleri ile açıklamak bence de geçerli değildir. 

Stratejik dengeleri hesaba katmadan yapılacak olan analizlerin ayakları havada kalır. 

Asya’nın göbeğine ABD ve NATO’nun yerleşmesini Rusya, Çin ve diğer bölge ülkeleri hiçbir 

şekilde kabul etmezler. 

Tıpkı Rusya’nın kontrolünde bir Afganistan’ı Batı’nın kabul etmeyeceği gibi… 

Bu yüzden, gerçekte süper güçler arasında devam eden bu savaş, henüz bitmiş değildir… 



*** 

Her kafadan bir ses çıkıyor bu ara. 

Bir diğer arkadaşım söze girdi ve dedi ki: 

ABD ve NATO, bu çekilme kararı ile aslında Taliban’ın önünü açmışlardır. 

Yalnız bırakılan Afganistan Ordusu’nun direnemeyeceğini ve kısa süre içerisinde Taliban’ın 

ülkeye hakim olacağını zaten ön görmüşlerdi. 

Taliban’ın, yirmi yıl sonra ikinci dönem iktidarında; nelerin yaşanacağı üç aşağı beş yukarı 

bellidir. 

Bu istikrarsızlığın ne kadar süreceğini ise kimse önceden bilemez. 

Çin’in “Kuşak-Yol Projesi”5 baltalamak için bundan daha iyi fırsat yaratılabilir mi?… 

Kuşak-Yol Projesi, emperyalistlerin korkulu rüyasıdır. 

5 numaralı dipnotu da okuyalım lütfen… 

*** 

Emperyalizm, gerçekten yenildiyse, müthiş mutlu olurum. 

Öyle ki: 

İslamiyet’le uzaktan yakından ilgisi bulunmayan terörist örgüt Taliban’ın yaptıklarını bile, bir 

süre görmezden gelebilirim! 

Ne tehlikeli bir cümle kurdum ama, değil mi? 

Aklıma gelmişken Şairin şu ünlü mısrasını da okuyayım: 

“Yarısı buradaysa kalbimin, yarısı Çin’dedir doktor/Sarınehre doğru akan ordunun 

içindedir.”6 

Demem o ki: 

Gönlüm henüz ulus bilincini kavrayamamış Afgan halkının, emperyalizme karşı savaşında, 

onların yanındadır. 

Lakin: 

Bu gidiş, o gidiş değildir!.. 

*** 

İlginçtir: 

 
5 http://www.kusakveyol.org/ 

6  https://www.lyrikline.org/en/poems/angina-pektoris-7536 

http://www.kusakveyol.org/
https://www.lyrikline.org/en/poems/angina-pektoris-7536


Afganistan’a komşu devletlerin, Taliban ile ilgili ilk değerlendirmeleri; “terör örgütü” 

nitelemesinin reddi gibidir. 

Takip edelim: 

Rusya’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Taliban’ın siyasi heyetinin başındaki 

Molla Abdulgani Baradar ile Katar’ın Başkenti Doha’da buluşacağını fakat yeni 

yönetimi tanıyıp tanımamakta aceleci davranmayacaklarını söylemişti.7 

Tanıyacaklar da aceleleri yok. 

Kabulov, “Rusya’nın Taliban’ın tutumundan şimdilik memnun olduğunu” da ekledi.8 

“Pekin, Taliban’ın sözlerini yerine getirerek, şeffaf ve kapsayıcı bir hükumet kuracağını ve 

Afgan halkı ile yabancı misyonların güvenliğini korumasını umut ediyor” açıklamasını yaptı.9 

Çin de Taliban’a olumlu bakıyor. 

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ise, Tahran’da Çin’in Afganistan Özel Temsilcisi Yue 

Xiocoyong ile yaptığı görüşmede; iç savaşın ve kan dökülmesinin önüne geçmek için Tahran 

yönetiminin “geçiş hükumeti”ni desteklediğini ve güç değişiminin barışçıl bir şekilde 

gerçekleşmesine yardım edeceklerini belirtti…10 

O da tamam. 

Pakistan Başbakanı İmran Han: 

“Afganistan’ın köleliğin zincirlerini kırdığı” yorumunu yaptı.11 

20 yıl boyunca ABD ve NATO kuvvetleri ile savaşan Taliban’ı hangi ülkelerin desteklediği sır 

değildi zaten… 

*** 

Bir başka değerlendirme: 

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan 

Yardımcısı Josep Borrell: 

 
7 https://t24.com.tr/haber/rusya-nin-afganistan-ozel-temsilcisi-kabil-de-taliban-la-gorusecek,972316 

8  https://tr.sputniknews.com/20210816/putinin-afganistan-ozel-temsilcisi-kabulov-esref-gani-yargilanmayi-

hak-ediyor-1048078001.html 

9 https://daily.mundo.report/cinden-afganistan-aciklamasi/ 

10 https://www.haberler.com/iran-ve-cin-den-afganistan-gorusmesi-14334718-haberi/ 

11  https://www.dunyabulteni.net/dunya/pakistan-basbakani-afganistan-koleligin-zincirlerini-kirdi-

h507557.html 

https://t24.com.tr/haber/rusya-nin-afganistan-ozel-temsilcisi-kabil-de-taliban-la-gorusecek,972316
https://tr.sputniknews.com/20210816/putinin-afganistan-ozel-temsilcisi-kabulov-esref-gani-yargilanmayi-hak-ediyor-1048078001.html
https://tr.sputniknews.com/20210816/putinin-afganistan-ozel-temsilcisi-kabulov-esref-gani-yargilanmayi-hak-ediyor-1048078001.html
https://daily.mundo.report/cinden-afganistan-aciklamasi/
https://www.haberler.com/iran-ve-cin-den-afganistan-gorusmesi-14334718-haberi/
https://www.dunyabulteni.net/dunya/pakistan-basbakani-afganistan-koleligin-zincirlerini-kirdi-h507557.html
https://www.dunyabulteni.net/dunya/pakistan-basbakani-afganistan-koleligin-zincirlerini-kirdi-h507557.html


“Gelecekte herhangi bir Afgan hükumeti ile işbirliği ancak barışçıl ve kapsayıcı bir çözüm 

ile kadınların hakları da dahil olmak üzere, temel insani hakları saygı duyulduğu müddetçe 

yapılacaktır” dedi.12 

“Ancak” sözcüğü AB’nin terör örgütleri karşısındaki durumunu kurtarmaya yetmez! 

“Kadınların hakları”, “insan hakları” şartı ise aşağılık bir aldatmacadır. 

Akdeniz’in dalgalarına terk edilen kadınları ve çocukları henüz unutmadık. 

Göreceksiniz Avrupa’ya göç akınını önlemek için, ilk önce AB, Taliban’ı tanıyacaktır… 

*** 

Bu kara sakallılar, siyaset dilini de iyi kullanıyorlar: 

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Kabil’de yerli ve yabancı basın mensupları karşısında 

ilk basın toplantısını gerçekleştirdi: 

Mücahid, 20 yıllık işgale son verdiklerini ve Afganistan’da çatışmanın önüne geçmek için 

“genel af” çıkardıklarını söyleyerek, “Bugün itibariyle Afganistan’da bize karşı duran 

herkese düşmanlığımızın sona erdiğini duyuruyoruz” dedi… 

Mücahid, Taliban’ın merak edilen pek çok konudaki görüşlerini de açıkladı. 

En önemli sözleri şunlardır: 

“Pakistan, Rusya ve Çin ile iyi ilişkilerimiz var ama müttefikimiz yok ve herhangi bir bloğun 

parçası değiliz.”13 

Yalancının mumu yatsıya kadar yansın. 

Sanki, bu Taliban 20 yıl önceki o Taliban değildir! 

Bu adam ne anlatıyor Allah aşkına?!.. 

*** 

Taliban’ın içtihatları; Peştunların İslam öncesi “kabile kanunları” ile “Suudi Vahabiliği”ne 

dayanıyor… 

Köktendinci örgüt, “mutasyon” mu geçirdi yoksa “evrim” mi yakında anlayacağız!.. 

Sivillere yönelik eylemleri nedeniyle, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2003’ten bu 

yana soruşturma altında olan ve İslam’ın ilk dönemlerindeki toplumsal yaşam tarzını 

hedefleyen bu anlayış, “değiştim” demekle değişebilir mi?.. 

Onlara da bir şans vermek gerekir demek yetmez ki! 

 
12 https://www.amerikaninsesi.com/a/stoltenberg-%C3%A7okusten-afgan-hukumeti-sorumlu-/6005944.html 

13 https://www.cnnturk.com/dunya/tum-dunya-merakla-bekliyordu-taliban-sozcusu-ne-mesaj-verdi 

https://www.amerikaninsesi.com/a/stoltenberg-%C3%A7okusten-afgan-hukumeti-sorumlu-/6005944.html
https://www.cnnturk.com/dunya/tum-dunya-merakla-bekliyordu-taliban-sozcusu-ne-mesaj-verdi


Din bu din; dini kurallar değiştirilemez ki… 

*** 

Afganistan’da nüfusun dörtte biri Hazaralardır. 

Hazaralar, Şii inancını benimseyen Türklerdir. 

Taliban militanları, 1998 yılında Mezar-ı Şerif’te Muharrem Ayı’nın 10. Günü (Aşure Günü) 

Hz. Hüseyin’i anma töreninde, sekiz bine yakın Hazara Türkü katletmişlerdir.14 

Bunun gibi onlarca insanın ölümüne sebebiyet verdikleri başka eylemleri de vardır. 

Hazara Türklerinin acıklı öykülerini merak edenler 13 nolu dipnotu “tık”lasınlar… 

Demek Taliban, başka inançtan olan insanlara bundan böyle hoş görülü davranacaktır. 

Öyle mi?.. 

*** 

Bakın şuna itirazım olamaz: 

Afganistan, doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülkedir. 

Bakır, demir, altın madenlerinin yanında, uranyum ve lityum rezervleri vardır. 

Lityumun bataryalarda, uranyumun atomun parçalanmasında kullanıldığını söylememe gerek 

var mı? 

Afganistan’ın, 1 ile 3 trilyon dolar arasında maden rezervleri olduğu tahmin ediliyor… 

ABD Başkanı Biden, Afganistan’daki son 20 yılın ABD’ye 1 trilyon dolara mal olduğunu 

söylüyor. 

Belli ki tüm madenlere el koysalar, zarardan çıkamayacaklarını anladılar… 

“Afganistan’ı sömürme” tezi de pek gerçekçi gözükmüyor… 

*** 

Taliban 1996’da iktidara geldiğinde, uyuşturucuyu kontrolü altına almıştı. 

ABD işgali sırasında ise uyuşturucudan 1,5 milyar dolar gelir elde ettiler. 

Uyuşturucu ticareti ile İslam’ı nasıl bağdaştırıyorlar anlayabilmiş değilim… 

Fesli Kadir sağ olsaydı ona soracaktım. 

Ama değil, o sadece eserleri ile yaşıyor! 

 
14 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/asyanin-otekileri-3-afganistanin-otekileri-hazaralar-1796319 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/asyanin-otekileri-3-afganistanin-otekileri-hazaralar-1796319


Bizi takip Şeriat savunucularından rica ediyorum; benim için kısa bir açıklama yapsınlar bir 

zahmet… 

Başlık: Uyuşturucu ticareti ve İslam. 

*** 

ABD ve NATO, çekilirken silahlarını da alıp gidemezler miydi? 

Bunu yapmadılar. 

Artık NATO’nun bıraktığı silahlar da Taliban’ın elindedir.15 

Modern silahlar Taliban’ın elinde oldukça, Afgan halkının ödeyeceği fatura da her geçen gün 

biraz daha büyüyecektir. 

Emperyalistlere güvenmenin bedelini er geç ödeyecekler; bundan kaçışları yoktur. 

Taliban’ın aksi yöndeki “ılımlı” mesajlarına kendileri de inanmıyor zaten. 

Bu yüzden ABD’nin askeri uçaklarına binebilmek için havalimanında bir birlerini eziyorlar. 

Kim ne derse desin; Taliban, köktendinci bir terör örgütüdür ve “inandıkları din”in gereklerini 

yapıyorlar/yapacaklar. 

İnançlarını değiştiremezler ki… 

Yoksa tersini düşünen mi var aranızda? 

Bu nedenlerle Taliban, Afgan halkının yaşam tarzına esaslı müdahalede bulunacaktır. 

Bunu söyleyebilmek için kahin olmaya gerek yok. 

İşi en zor olanlar ise ABD ve NATO ile işbirliği içerisinde olup, Taliban ile savaşanlardır. 

Onlar, “hain” damgasını yemişlerdir bir kere. 

Şimdi aramızda dolaşıyorlar, o başka!.. 

 
15 https://tr.euronews.com/2021/08/17/afganistan-taliban-abd-nin-milyar-dolarl-k-askeri-techizat-na-el-koydu 

https://tr.euronews.com/2021/08/17/afganistan-taliban-abd-nin-milyar-dolarl-k-askeri-techizat-na-el-koydu


 

ÇOK PARAYA İHTİYACIMIZ VAR ÇOOOOK!.. 

15 Ağustos 2021  

“Tek Millet, tek bayrak, tek dil” diyerek kırmızı çizgisini belirleyen Erdoğan, bir süre sonra; 

“tek Millet, tek bayrak, tek din, tek devlet” diyerek; “dil”i kırmızı çizgisinden çıkartıp, yerine 

“din”i koyarak tabanına uygun parolayı belirledi. 

Çizgisini ne zaman “tek gazete, tek TV ve tek yorumcu” ekleyerek genişleteceğini merakla 

bekliyorduk ki, araya şu orman yangınları girdi. 

Eline “akıllı telefonu” alan olay yerine koştu; kimi yangını, kimi seli canlı yayınla duyurdu. 

İşin içerisine muhalefet partileri de girince, ne olup bittiğini halktan gizleyemediler. 

Devletin televizyonu avara kasnak gibi boşa dönüp durdu! 

Halk, artık Sosyal Medyadan olup biteni öğreniyordu. 

Yöneticilerimizin elleri ayaklarına dolandı… 

Çok paraya ihtiyacımız var çoook!… 

*** 

Gerçeklerin üzerini örterek; yalanlar uydurup, masallar anlatarak halkı aldatma döneminde, 

hızla sona doğru yaklaşıyoruz. 

Reis, görevli olmayanların yanan ormanlara girmelerini yasakladı. 

İyi bir fikir, yanabilirler… 



RTÜK basın-yayın organlarına uyarı üzerine uyarı yaptı. 

“Dezenformasyon” (yanlış bilgi) niteliğinde yayınlara yer vermeyin dedi. 

Para etmedi tabii… 

Zira Devletten önce, halk olay yerindeydi ve gördüklerini 83 milyon halkla paylaştı… 

İlaveten: 

Y-CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin yangın 

söndürme ve itfaiye araçlarının selden zarar gören ilçelere sokulmadığını söyledi… 

Orman yangınlarının söndürülmesinde olağanüstü çaba gösteren belediyelere böyle bir 

muamele neden yapıldı?! 

Belli: 

Çok paraya ihtiyacımız var çook!.. 

*** 

Belli ki; arka arkaya yaşanan yangın ve sel felaketleri, AKP iktidarını bayağı zora soktu. 

Az kalsın “felaket” sözcüğünü bile cümle içerisinde kullanmayı yasaklayacaklardı. 

Çok şükür o kadar ileri gidemediler… 

Kazazedeler, kadar rahatsız olan bir kesim daha var; onları da dikkate alıyorlar. 

Onlar, kayıtsız-koşulsuz iktidara destek olanlardır. 

Büyük çoğunluğunun bu iktidarın devam etmesinde kişisel bir yararı bulunmuyor. 

O ayrı konu. 

Bir kere Reis’le düşmüşler yola, geri dönemiyorlar. 

Sağanaklar, tarif edilemez kadar şiddetli olsa da bu yollarda sadece onlar vardır ve sadece 

onlar sırıl sıklamdır. 

Her olayda durumdan vazife çıkartabilirler; akılları erdiğince gerçekleri ters yüz edebilirler. 

Ne var ki; teknolojiye yenildiler… 

Kutsal bir görevi yerine getirmenin huzurunu bir türlü yaşayamıyorlar ama. 

Belli ki, az da olsa “vicdanları” vardır… 

Onlara da huzur hakkından bir miktar ödemek gerekir. 

Bu yüzden: 

Çok paraya ihtiyacımız var çook!.. 

*** 



Burada sözü Nazım’a bırakıyorum: 

“Onlar ki toprakta karınca, suda balık 

Havada kuş kadar çokturlar 

Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar 

Kahreden ve yaratan ki onlardır” 

Onlar: 

Bir merkezden komut alıp, saniyeler içerisinde yüz binleri bulabiliyorlar. 

Kimi “yandaş” diyor onlara, kimi “trol”; kimi de “vuvuzela.” 

Yüce Tanrım! 

Bu beladan kendi imkanlarımızla kurtulma şansımız kalmadı mı? 

Hayatta ellerini semaya kaldırmayanlar dahi, onlardan kurtulmak için Tanrı’ya sığınmaya 

başladılar. 

O derece yani… 

Sayelerinde 83 milyon yurttaş, koyu ve kıvamlı bir bilgi kirliliği denizinde çırpınıyor… 

Temizlenmek için: 

Çok paraya ihtiyacımız var çoook!.. 

*** 

“Vuvuzelalar” ötmeye devam ettiği sürece, bu zulüm düzeni de sürecektir böylece. 

Şairin1 dediği gibi: 

“Ve açsak, yorgunsak, alkanlar içindeysek eğer” onların sayesindedir. 

Anlaşılan bir süre daha böyle devam edecek: 

“Vuvuzelalar” karar değiştirmezse, biz de “şarabımızı vermek için üzüm gibi ezilmeye” devam 

edeceğiz demektir… 

Neyimiz varsa satıp-savdılar. 

Ne kaldıysa elimizde onu da vereceğiz!.. 

Yeter ki, temel hak ve özgürlüklere dokunmasalar. 

Biz hazırız! 

Bunlar aç, doymak nedir bilmiyorlar. 

Bu yüzden: 

 
1 http://siir.me/dunyanin-en-tuhaf-mahluku 

http://siir.me/dunyanin-en-tuhaf-mahluku


Çok paraya ihtiyacımız var çoook!.. 

*** 

Koronavirüsten ölümler, günde 150 civarında. 

Umurlarında bile değil. 

Ölmekten korkmuyorlar. 

Ege ve Akdeniz bölgelerindeki orman yangınlarında kaybolan canları duymadılar bile. 

Allah’tan yanacak yerler erken yandı da yangınların bittiğine inandılar. 

Türk Hava Kurumu’nun hangarda çürümeye terk edilmiş uçaklarının bakımı için 4 milyon 

dolar bulamadılar. 

Ama: 

Somali’ye 30 milyon doları, Devletin “itibarı”nı yükseltmek için yolladılar. 

Anlayacağınız; bunlar başımızda durdukça: 

Çok paraya ihtiyacımız olacak çoook!.. 

*** 

Uzmanlar, yanan ormanların yeniden orman olması için 30-40 yıl gerekiyor diyorlar. 

Bunlar öyle bakıyorlar. 

Bu yılın yangınlarında son 10 yılda yanan ormandan fazlası yandı. 

Tınmıyorlar. 

Moğol istilacıları gibi nerede bir şey bulsalar yağmalıyorlar… 

Her geçen gün daha kötüye gidiyoruz. 

Bu ülkede huzur içerisinde ölebilmek için bile imkansız. 

Ölmek bile bayağı pahalı; o yüzden: 

Çok paraya ihtiyacımız var çook!.. 

*** 

Felaketler arka arkaya geliyor: 

Güneydeki orman yangınlarından sonra, Batı Karadeniz’de aşırı yağmurlara bağlı seller 

başladı. 

Orman idaresinin tomruk depoları, neden derenin kenarında yapıldı? 

İlgililerden cevap yok. 



Yerleşim yerleri de öyle, tüm evler neden derenin yatağına yapıldı? 

Her seçim öncesinde “imar afları” ile yolsuzluğa neden izin veriliyor? 

Yetmezmiş gibi bir de dereleri HES’lerle doldurdular. 

“Dolusavak”2 deşarjları yapılmadan inşa edilen barajları idare nasıl kabul etmiş, anlaşılır 

gibi değil. 

Böyle vurdumduymaz olursak eğer, sonuç böyle çıkar karşımıza: 

Ölü sayısı 59’a yükselmiş, kayıplar tam belli değil. 

Maddi zararlar ise daha sonra hesaplanacak. 

Somali’ye 30 milyon dolar hibe yapan Devletimiz, yangın ve sel afetleri için AFAD 

koordinasyonunda yardım kampanyası başlattı. 

“Aciz” değiliz ama yardıma muhtacız. 

Reis, bize IBAN gönder. 

Toplanabilen para, Pazar günü itibariyle ancak 107 milyona ulaşmış… 

83 milyonuz ama ancak, 107 milyon para toplayabildik. 

Demek ki gerçekten de tulumbada su kalmadı! 

Maşallah, Sultanahmet’te dilenip, Ayasofya’da sadaka dağıtan dilencilere döndük… 

Bu yüzden: 

Çok paraya ihtiyacımız var çoook!.. 

*** 

Bu yazı ile pek alakalı değil, ama yine de Rahmetlinin (Burhan Kuzu) haberlerine yer verelim 

istiyorum. 

Aksi halde, AKP Beşiktaş İlçe Örgütü üyesi Aliye Uzun Hanımefendiye haksızlık etmiş 

olurum. 

Önünde Türk bayrağı, elinde AKP amblemli kupası, arkasında “elif” ve “vav” yazılı tablosu ile 

83 milyona hitap etti o gece: 

“Burhan Kuzu, Mevlana gibi adamdı”3 dedi… 

Gece alemlerine kadın temin ettiğini kabul eden Aliye Hanımefendi, kısa bir süre uyuşturucu 

baronu Zindaştı ile “flört” ettiğini inkar etmedi. 

 
2 https://youtube.com/watch?v=Cvq03fh0kUc&feature=share 

3 https://m.facebook.com/watch/?v=4123358997762671&_rdr 

https://youtube.com/watch?v=Cvq03fh0kUc&feature=share
https://m.facebook.com/watch/?v=4123358997762671&_rdr


Aliye, “Business Voman” (iş kadını) adlı dergisi için Zindaşti’den 100 bin lira, vatandaşlık için 

de 650 bin lira istediğini de kabul etti.4 

Bunları doyurmak imkansız. 

Çok paraya ihtiyacımız var çook!.. 

*** 

Y-CHP’liler arada bir de olsa güzel işler yapıyorlar: 

AKP’li Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan Yardımcısı Nevzat Avunç’un, 82 şirkette 

yönetici olduğunu ortaya çıkardılar.5 

AKP’ye oy vermiş tek maaşlı sade vatandaşlar, bu işe çok içerlediler: 

Bu kadar da olmaz ki; bari üç maaş alsın Beyefendi, belki ancak yeter dediler… 

Yöneticilik zor iş birader! 

Böyle örnekleri gören orta boy yöneticilerimiz de haklı olarak birer yönetim kurulu üyeliği 

istediler. 

Bence onlara da birer ikişer dağıtılsın boş üyelikler, fazlasıyla hak ettiler. 

Lakin bu iş için de: 

Çok paraya ihtiyacımız olacak çook!.. 

*** 

Bir de şu densizliğe bakar mısınız: 

Y-CHP’liler, Kamu-özel ortaklığı ile yapılan şehir hastaneleri ile kamu 

kaynakları kullanılarak yapılan Erzurum Şehir Hastanesini karşılaştırdılar. 

Ne çıktı ortaya tahmin edin bakalım! 

13 şehir hastanesinin 2021 kirası ile 10 adet yeni Erzurum Şehir Hastanesi yapılabiliyor. 

Olsun, hastanelerde kuyrukta bekleme dönemi bitti ya! 

Kamu-özel işbirliği ile yapılan 18 projenin maliyeti, 96 Erzurum Şehir Hastanesine denk 

geliyormuş, n’aber! 

Kaptan! 

Erzurum’da mola ver, fırlatma çaylar benden… 

 
4 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-terkoglu/gardirop-erdoganciligi-ve-reiscilik-putu-1859817 

5 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tmsf-baskan-yardimcisinin-82-sirkette-gorevli-olmasinin-nedeni-belli-

oldu-1860509 

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-terkoglu/gardirop-erdoganciligi-ve-reiscilik-putu-1859817
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tmsf-baskan-yardimcisinin-82-sirkette-gorevli-olmasinin-nedeni-belli-oldu-1860509
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tmsf-baskan-yardimcisinin-82-sirkette-gorevli-olmasinin-nedeni-belli-oldu-1860509


Velakin Erzurum şekeri ile “kıtlama” içilecekler… 

Çok paraya ihtiyacımız var çoook!.. 

*** 

Geçen haftadan aklımda kalan, bir müjdeli haberim daha var: 

Batı Karadeniz’de meydana gelen sellerde “HES’ler mağdur” ilan edildi ya. 

Hakikaten öyledir! 

Bu parlak fikrin babası; Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin 49 danışmanından birinin 47, 

diğerinin 64 suç kaydı olduğunu ortaya çıkarmışlar.6 

47’sinin sicili temiz ama… 

Y-CHP’liler kedi olalı bir fare daha yakalamışlar… 

Çok paraya ihtiyacımız var çoook!.. 

*** 

Ayıptır söylemesi; bizim apartmanda, altlı-üstlü oturduğumuz 4 avukat var. 

Bir araya geldiklerinde, konu hep aynı; iş bulamamaktan yakınıyorlar. 

Geçen toplantıda karar almışlar: 

Hakimlik-savcılık sınavına katılacaklar. 

Gürültü yapmayın lütfen, ders çalışıyor çocuklar. 

Gençlerin masrafı biraz daha fazla: 

Çok paraya ihtiyacımız var çook!.. 

*** 

Geçenlerde: 

Bizimkiler “Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın oğlu avukat Ahmet Nuri Elvan’a; Ankara-

Niğde otoyolunun yanı sıra, birçok kuruluşun dosyalarının da gönderildiğini”7 gazetelerden 

okuyunca bayağı bozulmuşlar. 

Meğer: 

“Köprülerden kaçak geçenlerin icra takibi de Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi ve İçişleri eski 

Bakanı Abdülkadir Aksu’nun oğluna verilmiş.”8 

 
6 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/birinin-64-digerinin-ise-47-suc-kaydi-var-6586486/ 

7 https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/kamunun-icra-dosyalari-elvanin-ogluna-gitmis-6586508/ 

8 https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/koprudeki-icra-dosyalari-aksunun-ogluna-6593719/ 

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/birinin-64-digerinin-ise-47-suc-kaydi-var-6586486/
https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/kamunun-icra-dosyalari-elvanin-ogluna-gitmis-6586508/
https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/koprudeki-icra-dosyalari-aksunun-ogluna-6593719/


Çocuklar ondan iş bulamıyorlar zair!.. 

Harçlık verelim bari: 

Çok paraya ihtiyacımız var çook!.. 

*** 

Bütçe açığı, 32 milyar lirayı buldu. 

“Bütçe açığı” ne demektir, bilmeyen varsa “Google”a yazıp öğrensin. 

Sözlük ve kitap kullanmıyoruz nasılsa. 

Koş Seviiiiiim koooş! 

Göçmenler için gelen para yetmiyormuş! 

Dış borcumuz da 450 milyara dayandı. 

“Tek Adam Rejimi”ne geçtikten sonra, yaptığımız borçlanma rekor seviyededir: 

Son 3 yılda, geçmiş 95 yıldan daha fazla borçlandık. 

Helal olsun ama! 

Otoyolları yaptık. 

Borç yiğidin kamçısıdır demiş atalarımız. 

Nasılsa bir şekilde öder torunlarımız… 

Çok paraya ihtiyacımız var çook!.. 

*** 

Saksağanlar gibi daldan dala atladığımın ebette ki farkındayım. 

Bir üst paragrafa bağlansa, hiç bağlamaz mıyım? 

Çok konu birikmiş, olmuyor işte… 

Ayrıca, bizim de: 

Çok paraya ihtiyacımız var çook!.. 

*** 

Bugünkü yazımıza Diyanet İşleri Başkanına son noktayı koyduracağım. 

Muhterem, orman yangınları ve sellerle ilgili hutbe irad etmiş: 



“Bizlere düşen her türlü tedbiri aldıktan sonra, Cenab-ı Hakkın takdirine rıza 

göstermektir” dedi.9 

Kaderinize razı olun diyor bir bakıma. 

Dilerseniz “tercümesini yapabilirim, bu veciz sözlerin. 

Din kurallarını anlatmakla görevli Başkanımız diyor ki: 

Vatandaşın alacağı en basit tedbir; Devleti yönetme yetkisi verdiği, fakat bu 

tedbirleri almayan kişilere, bir daha yetki vermemektir. 

Ama siz sürekli veriyorsunuz! 

Bu durumda “suç ortaklığınız” söz konusu edilebilir… 

“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” hadisi de aynı kapıya çıkıyor zaten. 

Ne yapsın Başkan, ancak o kadarını diyebiliyor… 

Erbaş, bu hutbeyi irad eyledi ya; benden ona 4 maaş ikramiye… 

Bu yüzden bile: 

Çok paraya ihtiyacımız var çook!.. 

 
9 https://www.diyanet.gov.tr/tr-tr/Content/PrintDetail/32646 

https://www.diyanet.gov.tr/tr-tr/Content/PrintDetail/32646


 

AHH! ŞU DANIŞMANLAR YOK MU?.. 

8 Ağustos 2021  

Kamu İhale Kurumu verilerinden aktarıyorum: 

Tarım ve Orman Bakanlığı kiralık “makam araçları” için bu yıl 7.2 milyon TL ödemede 

bulunmuş. 

Yanlış anlaşılmayı önlemek için tekrar ediyorum: 

Bu 7.2 milyon lira “hizmet araçları” için değil, “makam araçları” için harcanmıştır. 

Makam, “itibarla” ile yakından ilgili bir konudur ve son derece önemlidir! 

Tıpkı, çevre düzenlemesi ve sergi gibi… 

Bu işler için de 7 milyondan fazla harcama yapmışlar… 

İtibar böyle bir şey!… 

Helal hoş olsun… 

*** 

Danışman deyip de geçmeyin öyle. 

AKP iktidarında “danışman” olmak her babayiğidin harcı değildir. 

THK’nın kayyumu da bir anlamda “danışman” sayılır. 



Kendisini atayan Cumhurbaşkanına, kurumun envanterindeki 6 yangın söndürme uçağının 

bakımı için 4 milyon dolar ayırması gerektiğini söylemeyi akıl edememiştir, o başka konu! 

Onun da danışmanları var; onlar da bu işi düşünememiş ve ihalenin Ruslarda kalmasına 

zemin hazırlamışlardır… 

Danışmanlık böyle meşakkatli bir iş işte. 

Danışmanlar görevlerini gereği gibi yapmayınca, Reis yangın uçağı satın alma yerine, 

Somali’ye 30 milyon dolarlık hibede bulunmak zorunda kalmıştır.1 

Böylece Somali’ye yapılan yardımların tutarı da 1 milyar doları bulmuştur! 

Benden yana helal olsun!.. 

*** 

Nasıl olmuşsa olmuş, bu dönem danışmanların aklına bir yangın söndürme uçağı satın 

almak gelmemiştir. 

Danışmanların da danışmanları var tabii ki… 

Onların da aklına gelmemiştir. 

Etrafı danışmanlarla kuşatılmış yöneticilerimiz, yangın söndürme uçağı temin etme ihalesine 

katılacak olanlardan; önceki yıllarda yapılan ihalelerde bulunmayan en az 5000 litre su 

kapasitesi olan uçak temin etme şartının neden konulduğunu danışmanlara danışmayı 

unutmuşlardır. 

Danışmanlara sordum: 

“THK’yı ihalenin dışında bırakmak için olamaz herhalde!” dediler ki, bu beyanları yüzde yüz 

doğrudur… 

Duydum ki, Tarım ve Orman Bakanlığı 21 farklı konuda “danışmanlık hizmetleri” satın 

alıyormuş. 

Bunlar için ödenen para ise 5.7 milyon lira kadarmış… 

Hemen hemen bir yangın uçağı parası… 

Kendi adıma hakkımı helal ediyorum… 

*** 

Danışmanların önerisi üzerine, Cumhurbaşkanı yangın bölgesinde vatandaşlara çay 

dağıtmış. 

Muhalefeti ne ilgilendiriyor ki?! 

Danışmanlar halkın arasında dolaşıyorlar ya… 

 
1 https://odatv4.com/erdogana-yakin-sirketin-bilinmeyenleri-05082103.html 

https://odatv4.com/erdogana-yakin-sirketin-bilinmeyenleri-05082103.html


En iyisini onlar bilirler; evleri yanan vatandaşlara çay dağıtılınca bayağı rahatlıyorlar! 

Bu tespite, en çok da kafalarına çay fırlatılmamış AKP taraftarları sinirlenmiştir. 

Neyse ki, bir aklı evvel çıkıp ta, Cumhurbaşkanına çay dağıtmasını danışmanları söylemiştir 

diyerek, şimdilik durumu kurtarmıştır! 

Reis’i, danışmanları yanıltmıştır! 

Bilenler bilir; Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, arada bir ince espriler yapar: 

İnce, “Marmaris’te yüreği yanan insanların kafasına da çay fırlatmışsın! Senin durumun 

siyasetin değil, tababetin ilgilenmesi gereken bir durum artık” diyerek tepkisini göstermiştir…2 

Danışmanlar, Reis’e, İnce’ye karşı bir dava açmasını önerecekler mi, onu yangın tamamen 

söndürülünce öğrenebileceğiz… 

Sahiden, Erdoğan özene-bezene seçtiği danışmanlarına, gerçekte bir şey danışıyor mu?.. 

*** 

Danışmanları Erdoğan’a, orman yangınlarının söndürülmesinin 

belediyelerin sorumluluğunda olduğunu halka açıklamasını söylemişler! 

Harika bir fikir gibi duruyordu! 

Erdoğan da, CHP’li belediyelerin yangınları söndürmekte başarılı olamadıklarını halka 

şikayet olarak iletmiştir. 

Bu konu ile ilgili mevzuata bakmadan önce, aklıma gelmiş bir soruyu aktarmak istiyorum: 

Reis veya Tarım ve Orman Bakanı, CHP’li belediyeleri yangınları söndürmek üzere göreve 

davet etti de onlar bu görevi savsadılar öyle mi? 

Peki, ikinci sorumu da soruyorum: 

Reis, o kadar aciz mi kaldı da, CHP’li belediyeleri halka şikayet etmeye başladı?.. 

*** 

Neyse, gelelim mevzuat hükümlerine: 

İlgili Yasanın; 2, 6, 7 ve 14. maddeleri ormanların korunması, yangınların söndürülmesi, 

bakımı ve her türlü görevleri Orman Genel Müdürlüğüne veriyor.3 

Belediyelerin de yasadan gelen görevleri var kuşkusuz: 

 
2 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/cumhurbaskani-erdogan-marmariste-cay-dagitti-6567732/ 

3 http://extwprlegs1.fao.org/docs/html/tur23810.htm 

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/cumhurbaskani-erdogan-marmariste-cay-dagitti-6567732/
http://extwprlegs1.fao.org/docs/html/tur23810.htm


Yasalar ve yönetmelikler, “itfaiye” (söndürme) hizmetlerini belediyelerin görevleri arasında 

sayıyor.4 

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6. maddesinin (a), (ğ) ve (ı) maddelerine göre; belediye 

sınırları dışındaki yangınlar da dahil olmak üzere, talep edilmesi halinde orman yangınlarının 

sündürülmesi çalışmalarına katılmak, belediyelere verilmiş görevlerdendir…5 

Mevzuat böyle diyor. 

Bakanlık, belediyelerden orman yangınlarına katılmalarını isteyecek ve onlar bu isteği 

yerine getirmeyecekler, öyle mi? 

Ve dahi: 

Reis, o belediye başkanları hakkında yasal işlem başlatmayıp, halka şikayet yolunu seçecek! 

Ne kadar da inandırıcı! 

Sakın danışmanlar, Reis’i yine yanlış yönlendirmiş olmasınlar?.. 

Ahhh, şu danışmanlar ahhh!. 

Sizce de danışmanlar, “Ne aldanan olduk, ne aldatan” diyen Reis’i, aldatmış olabilirler mi?.. 

*** 

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, turizmdeki kayıtları da katarak, bu son 

yangınların faturasının 300 milyar lirayı aşacağını açıklamış.6 

Geçen yıl yanan ormanımızın 10 katı bu yıl yanmış. 

200 bin hektar ormanımız kül olmuş yani… 

Antalya’da 3 bin 136, Muğla’da 540 bina yandı. 

Bizim yangın uçakları, diğerlerinden 100 litre daha az su taşıdıkları için bu yangınları 

söndürmede görevlendirilmediler. 

Danışmanlarımız ne yapacağını bilirler!.. 

Türkiye’nin farklı illerinden gelen belediye ekipleri ile Rusya, İran, Azerbaycan, ve 

İspanya’dan gelen uçak ve helikopterler, yangınları söndürmek için yeterli olamadılar… 

223 orman yangınından 217’sini kontrol altına alabildiler… 

Demek ki, tüm yangınlar söndürülebilirdi; gerekli önlemler zamanında alınsaydı, felaket bu 

kadar büyük olmayacaktı. 

 
4 https://belediyenin-gorevleri-nelerdir.nedir.org/ 

5 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10713&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 

6 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/yanginlarin-faturasi-300-milyari-asacak-6581270/ 

https://belediyenin-gorevleri-nelerdir.nedir.org/
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10713&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/yanginlarin-faturasi-300-milyari-asacak-6581270/


Bu rakamlar, yangınların söndürülmesinde idarenin kusuru yoktur tezini de çürütüyorlar… 

*** 

Hepsinden önemlisi: 

Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şubesi’nin konu ile ilgili açıklamasıdır: 

“Her türlü yangın uçaklarının bakım, onarım ve idamesini yapabileceğimizi, Türkiye’ye hizmet 

verecek UÇAK YANGIN FİLOSU oluşturabileceğimizi buradan duyurmak istiyoruz” diyorlar.7 

Bu emekçilerin sesini duymazdan gelemezsiniz… 

Diyorlar ki: 

“Envanterimizde bulunan; 

●T-38 uçaklarının yaşı 59’dan (1962 model), 

●F-4 uçaklarının yaşı 48’den (1973 model), 

●F-16 uçaklarının yaşı 35’den (1986 model) başlamaktadır. 

●Halen bu uçaklar, bakımları yapılarak uçurulmakta ve daha uzun yıllar da uçurulacaklardır. 

●Tüm Jet ve pervanenin, motorlarının bakım onarımı yapılmaktadır. 

●Casa tipi uçaklar ve Couger Helikopter motor bakımları yapılmaktadır.” 

Daha ne olsun?.. 

*** 

83 milyon Türk halkı 12 gündür yangınları konuşuyor. 

Yangınla yatıyor, yangınla kalkıyoruz. 

Siyasi iktidar, muhalefeti görevini gereği gibi yapmamış olmakla gereksiz yere suçluyor. 

Oysa CHP’li belediyeler, gönüllülerle birlikte ve olanca güçleriyle sahadadırlar; haklarını 

teslim etmek gerekir… 

Reis’i yanıltan yine danışmanları olmuştur. 

Önümüzdeki dönemde; danışmanlarına da yeteri kadar danışman alırsa, sorun büyük ölçüde 

çözülmüş olacaktır… 

Onlar için verecek paramız hazır!.. 

 
7 https://www.harbiseskisehir.com/icerik/338/basin-aciklamasi 

https://www.harbiseskisehir.com/icerik/338/basin-aciklamasi


 

KAÇINILMAZ SONUÇ!.. 

1 Ağustos 2021  

Orman yangınlarının yüzde 95’inin insan kaynaklı olduğu söyleniyor. 

İnsan kaynaklı yangınları; piknik yapanların sorumsuz davranışları, tarla açanlar ve terör 

örgütlerinin sabotajları1 olarak gruplandırabiliriz. 

Geriye kalıyor yüzde 5. 

Bilim insanları, orman yangınlarındaki bu dilimi “küresel ısınma”ya bağlıyorlar. 

13 binden fazla bilim insanının dahil olduğu araştırma grubunun “BioScience” dergisinde 

yayınlanan makalesinde küresel acil durum çağrısı yapıldı.2 

Yeterli önlemler alınmazsa, küresel ısınmaya bağlı yangınların payı, her geçen gün biraz 

daha artacak demektir… 

 
1 https://firatnews.com/guncel/atesin-Cocuklari-Inisiyatifi-nden-yakmalara-iliskin-aciklama-141006 

2 https://www.dw.com/tr/bilim-insanlar%C4%B1ndan-iklim-i%C3%A7in-k%C3%BCresel-acil-eylem-

%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-58677647 

https://firatnews.com/guncel/atesin-Cocuklari-Inisiyatifi-nden-yakmalara-iliskin-aciklama-141006
https://www.dw.com/tr/bilim-insanlar%C4%B1ndan-iklim-i%C3%A7in-k%C3%BCresel-acil-eylem-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-58677647
https://www.dw.com/tr/bilim-insanlar%C4%B1ndan-iklim-i%C3%A7in-k%C3%BCresel-acil-eylem-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-58677647


*** 

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) göre; Afrika, Amerika ve Avrupa başta olmak 

üzere dünyanın 40’tan fazla ülkesinde orman yangınları devam ediyor.3 

Komşumuz Yunanistan’da son 24 saat içerisinde 50’den fazla orman yangını çıktığı bildirildi. 

Rusya’nın en soğuk bölgesi Sibirya’daki Yakutistan’da 1,5 milyon hektardan fazla orman 

yandı. 

ABD’nin Kaliforniya Eyaletinde tarihin en büyük orman yangınında 200 bin dönüm alanın 

yandığı belirtildi. 

Aşırı sıcaklar orman yangınlarını tetiklerken, terör örgütleri de boş durmuyor. 

Özellikle de Türkiye’de yangınların eş zamanlı olarak başlaması, işin içerisinde insan eli 

olduğunu gösteriyor. 

PKK’nın orman yangını çıkarma timi olan “Ateşin Çocukları İnisiyatifi”nin yayınladığı 

videolar, bu yorumları doğruluyor. 

Halkı kutuplaştırmak amacıyla hazırlandıkları çok belli olan bu görüntüleri, 

yayınlamayacağım. 

Merak edenler internetten bulabilirler… 

*** 

Devletin yukarıda özetlenen gerçekliğe göre önlemlerini alması/artırması gerekiyor. 

Çünkü heba olan milli servetimizdir, geleceğimizdir. 

Bu konudaki savsama, hiçbir şekilde mazur görülemez. 

Cumhuriyet tarihi boyunca yangınları söndürmek için olmazsa olmaz 

olan havadan destek Türk Hava Kurumu (THK) tarafından verildi. 

Bugün ise yangınları uzaktan seyrediyor! 

THK’nın bu hale düşürülmesi hiç kuşku yok ki, AKP’nin beceriksiz yönetimi ile doğrudan 

ilgilidir. 

2013 yılında kurumun “kurban derisi bağışları”nı kabul etmesinin yasaklanması kararı son 

derece hatalı olmaktan başka, hayati önemde görevler yapan kurumun ortadan 

kaldırılmasının adeta başlangıcı olmuştur.4 

 
3 https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2021-07-29..2021-07-30,2021-07-29;@36.1,37.5,6z 

4 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/5.5.2860.pdf  

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2021-07-29..2021-07-30,2021-07-29;@36.1,37.5,6z
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/5.5.2860.pdf


Hatırı sayılır bir gelirin, THK’dan alınıp tarikat ve cemaatlerin kontrolündeki kurumlara 

aktarılması hiçbir şekilde kabul edilemez.5 

Bu duruma gelinmesinden doğrudan Cumhurbaşkanı sorumludur. 

Zira hangi kurumların kurban derisi toplayacağına tek başına Cumhurbaşkanı karar 

vermektedir.6 

*** 

1000’in üzerinde gayrimenkulü olan THK’nın, 2019 yılı itibariyle 1 milyar 700 milyon 

TL borçlu olmasını anlayamıyorum. 

Yangın söndürme uçağının 5.2 milyon dolar olduğu bir dönemde; Orman Bakanı Bekir 

Pakdemirli’nin kullanımı için satın alınan özel uçağa 8.1 milyon dolar ödenmesi de doğru 

değil. 

Bakanın özel uçağı ile neredeyse iki yangın söndürme uçağı satın alınabiliyor! 

“İtibardan tasarruf olmaz” saçmalığı ile bu durum geçiştirilebilir mi? 

Kurumun borcunun nereden kaynaklandığını da kimse açıklamıyor! 

İlgili Bakan, bu yöndeki sorulara yanıt veremiyor. 

THK’nın elindeki uçakların, 100 litre daha az su kapasitesine sahip oldukları gibi uyduruk 

gerekçelerle ihale dışında tutulması, bu ülkeye ihanettir.7 

THK Kayyum Heyeti Başkanı AKP’li eski Bakan Cenap Aşçı, işten ayırdığı pilotlar için şöyle 

konuşuyor: 

“Kurum borca batmış. Hiç iş yapmadan tutsaydım bana maliyeti 25 milyon lira olacaktı. Bir 

ton su akıtmadan para vermiş olacaktım.”8 

Bu mantıkla Devlet yönetilir mi? 

Halihazırda bir savaş yok diye, savaş pilotlarının da işine son verelim mi? 

Bakan bu açıklamasında kurumun borca battığını kabul etmiştir. 

Kurumu kimler borca batırmıştır, haklarında ne gibi işlemler yapılmıştır sorularının yanıtı 

verilmiyor… 

*** 

 
5 https://www.cnnturk.com/turkiye/kurban-bagisi-nerelere-yapilir-2021-kurban-bagisi-yapilan-yerler-ile-ilgili-

bilgiler 

6 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2860&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 

7 https://t24.com.tr/haber/orman-bakanligi-nin-yangin-sondurme-ucagi-ihalesine-thk-yine-katilamadi-rus-

ucaklarina-gunluk-350-bin-lira-odenecek,952962 
8 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58029855.amp 

https://www.cnnturk.com/turkiye/kurban-bagisi-nerelere-yapilir-2021-kurban-bagisi-yapilan-yerler-ile-ilgili-bilgiler
https://www.cnnturk.com/turkiye/kurban-bagisi-nerelere-yapilir-2021-kurban-bagisi-yapilan-yerler-ile-ilgili-bilgiler
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2860&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
https://t24.com.tr/haber/orman-bakanligi-nin-yangin-sondurme-ucagi-ihalesine-thk-yine-katilamadi-rus-ucaklarina-gunluk-350-bin-lira-odenecek,952962
https://t24.com.tr/haber/orman-bakanligi-nin-yangin-sondurme-ucagi-ihalesine-thk-yine-katilamadi-rus-ucaklarina-gunluk-350-bin-lira-odenecek,952962
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58029855.amp


AKP’nin iktidara geldiği 2002’de 19 uçağımız vardı. 

Halen, 11 adet “M-18 Dromader” ve 9 adet “CL-215 Bombardier” olmak üzere, 20 yangın 

söndürme uçağımız hangarda çürümeye terk edildi. 

Ayrıca yangın bölgelerinde 11 adet döner kanat helikopterimiz bulunuyor. 

Dünyanın pek çok yerinde, orman yangınları bu uçaklarla söndürülüyor. 

2018 yılında elimizdeki uçakların bakım ve tamiri için ayrılan 1 milyon dolar, neden başka 

işlere harcanmış? 

Orman yangınlarından daha önemli olan işi nedir? 

Bugün 7 uçağın bakımı için gerekli 3-4 milyon dolar civarında para bulunamazken, kiralanan 

üç Rus uçağına; 153 gün için 203 milyon lira ödenecek.9 

Son 15 yılda hava taşıt kiralama ve alımı için 517 milyar lira harcanmış.10 

Bu kadar parayla kim bilir ne kadar uçak satın alınabilirdi… 

*** 

THK’nın Nisan ve Ekim 2020 aylarında, elindeki yangın söndürme uçaklarını satmak için 

ihale açmasına ne demeli!11 

4-5 gün içerisinde bakımları yapılarak uçacak hale getirilecek uçaklar için “antika” demek bir 

devlet adamına yakıştı mı? 

Orman Bakanı Pakdemirli’nin, “Envanterimizde yangın söndürme uçağımız ve 

helikopterimiz yok” şeklindeki açıklamasına ne diyorsunuz?12 

Cumhurbaşkanının: 

“THK’nın şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak yok” şeklindeki 

açıklaması, THK’nın resmi internet sitesindeki bilgilere göre gerçeği yansıtmıyor.13 

Türk halkı böyle bir yönetimi hak etmek için nasıl bir suç işledi?! 

İş dönüp dolaşıp Platon’un özdeyişine dayanıyor: 

 
9 https://t24.com.tr/haber/birbiri-ardina-cikan-yanginlara-rusya-dan-153-gun-icin-203-milyon-liraya-kiralanan-

3-ucak-ila-mudahale-ediliyor,968919 

10 https://odatv4.com/bakanin-ozel-ucagina-odenen-parayla-kac-yangin-sondurme-ucagi-aliniyor-

30072159.html 
11  https://binews.com.tr/2020/10/16/thk-3-yangin-sondurme-ucagini-satisa-cikardi/ 

12 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/son-dakikabekir-pakdemirliden-thk-ucaklari-hakkinda-aciklama-

1856533 

13 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdoganin-thknin-elinde-ucak-yok-sozlerini-thknin-sitesi-yalanliyor-

1856925 

https://t24.com.tr/haber/birbiri-ardina-cikan-yanginlara-rusya-dan-153-gun-icin-203-milyon-liraya-kiralanan-3-ucak-ila-mudahale-ediliyor,968919
https://t24.com.tr/haber/birbiri-ardina-cikan-yanginlara-rusya-dan-153-gun-icin-203-milyon-liraya-kiralanan-3-ucak-ila-mudahale-ediliyor,968919
https://odatv4.com/bakanin-ozel-ucagina-odenen-parayla-kac-yangin-sondurme-ucagi-aliniyor-30072159.html
https://odatv4.com/bakanin-ozel-ucagina-odenen-parayla-kac-yangin-sondurme-ucagi-aliniyor-30072159.html
https://binews.com.tr/2020/10/16/thk-3-yangin-sondurme-ucagini-satisa-cikardi/
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/son-dakikabekir-pakdemirliden-thk-ucaklari-hakkinda-aciklama-1856533
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/son-dakikabekir-pakdemirliden-thk-ucaklari-hakkinda-aciklama-1856533
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdoganin-thknin-elinde-ucak-yok-sozlerini-thknin-sitesi-yalanliyor-1856925
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdoganin-thknin-elinde-ucak-yok-sozlerini-thknin-sitesi-yalanliyor-1856925


“Siyasetle ilgilenmeyen aydınları bekleyen kaçınılmaz sonuç cahiller tarafından 

yönetilmeye mahkum olmaktır.” 



 

HMMM! “İYİ NİYET” VAKFI HA! 

25 Temmuz 2021  

24 Temmuz, Lozan Barış Anlaşması’nın 98. yıl dönümüydü. 

Gericilerin yıllardır gündemde tutmaya çalıştığı “Lozan zafer mi hezimet mi?” tartışmaları 

Celal Bayar’ın “Daha fazla ısrar etseydik, zaferimiz tehlikeye girerdi” sözleri hatırlatılarak 

büyük ölçüde bitirildi. 

Demek ki, Lozan büyük bir zaferdi…1 

*** 

24 Temmuz aynı zamanda Basın Bayramı’dır. 

Basın özgürlüğü endeksine göre Türkiye, 180 ülke arasında 153. sıradadır.2 

Kutla kutlayabilirsen… 

Geçen hafta çıkan “tasarruf genelgesi”ne göre; belediyeler gazete satın alamayacak, 

gazetelere ilan veremeyecekler. 

“İtibardan tasarruf olmaz” ama “haber alma hakkı”ndan olabiliyor demek ki! 

Belli ki, bu genelge ile CHP’nin elinde olan belediyelerin, muhalif gazetelere destek 

vermesinin önüne geçilmek istenmiştir. 

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesinin 

iktidar medyasına işlemediğini bildirdi. 

“Kamuda gazete alımlarının yasaklanmış olmasına rağmen, yandaş medyanın traji düşmedi” 

dedi. 

 
1 https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/saygi-ozturk/inonu-bu-sozleri-hic-unutmadi-6555372/ 

2 https://www.amerikaninsesi.com/a/rsf-dunya-basin-ozgurlugu-endeksinde-turkiye-153-sirada/5859167.html 

https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/saygi-ozturk/inonu-bu-sozleri-hic-unutmadi-6555372/
https://www.amerikaninsesi.com/a/rsf-dunya-basin-ozgurlugu-endeksinde-turkiye-153-sirada/5859167.html


Bildirici, genelgenin asıl amacının bağımsız ve eleştirel medyanın satış ve ilan/reklam 

gelirlerini düşürmek olduğunu belirtti.3 

*** 

Gerçek demokrasilerde yasama, yürütme ve yargının yanında, “dördüncü kuvvet” kabul 

edilen “basın”, itibar konusu dışında bırakılınca, halkın doğru habere ulaşma yolu da her 

geçen gün daralıyor. 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada; Basın Bayramı olarak kutlanan 

24 Temmuz’un gazetelere yönelik sansür ve çalışanlara yönelik baskıların arttığı belirtildi. 

Basın Konseyi’nden yapılan açıklamada ise, Türkiye’de siyasal ve 

ekonomik baskılarla medyanın yüzde 95’inin iktidarın kontrolüne girdiği, siyasallaşan 

yargının basın özgürlüğünü kısıtlamanın bir aracı haline geldiği, eleştirel yayın yapan 

bağımsız medya kuruluşlarını çökertmek için RTÜK ve Basın İlan Kurumu’nun “iktidar 

sopası” olarak kullanıldığı belirtildi. 

Bu tespitleri duymazdan gelemeyiz… 

*** 

Türkiye’de basın hiçbir zaman “hür” olamadı. 

“Basın hürdür sansür edilemez” sözleri, Anayasa’nın 28. maddesinde kaldı. 

AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte, gazeteleri ve televizyonları iş adamları satın aldı. 

Parayı devlet bankalarından aldıkları kredilerle ödediler. 

İktidar, yandaş hale getirilen medya organlarını resmi ilanları ile sürekli desteklemiştir.4 

Yandaş gazete ve televizyonlar yeni sahiplerine bedava geldi desek yeridir. 

Yandaş olmayan basın-yayın organları ise okurun insafına, başka bir deyişle kaderlerine 

terk edildi. 

*** 

Şimdi birkaç tespit daha yapabilirim: 

Hal ve gidiş, yukarıda özetlenen gibi olunca, basın alanı için, emperyalizmin rahat çalışma 

ortamı haline getirildi demekte bir yanlışlık olmaz. 

CIA’nın son yıllarda taşeron örgütler eliyle bilgileri topladığını biliyoruz. 

Dışarıdan fonlanmayı kabul eden “gazeteciler” ve “uzmanlar” da son tahlilde bu hizmeti 

yerine getireceklerini bilirler! 

 
3 https://farukbildirici.com/tasarruf-genelgesinden-fon-tartismasina/ 

4 https://www.gazeteduvar.com.tr/iktidar-destekcisi-medyaya-akan-kamu-kaynagi-1-yazili-basinda-kamu-

bankalari-reklamlari-dagilimi-haber-1526 

https://farukbildirici.com/tasarruf-genelgesinden-fon-tartismasina/
https://www.gazeteduvar.com.tr/iktidar-destekcisi-medyaya-akan-kamu-kaynagi-1-yazili-basinda-kamu-bankalari-reklamlari-dagilimi-haber-1526
https://www.gazeteduvar.com.tr/iktidar-destekcisi-medyaya-akan-kamu-kaynagi-1-yazili-basinda-kamu-bankalari-reklamlari-dagilimi-haber-1526


Atasözlerimiz, fıkralarımız ve deyimlerimiz öyle derler… 

Çarpıcı olsun diye, eski Diyarbakır Baro Başkanı Sezgin Tanrıkulu’ndan bir hatırlatma 

yapacağım: 

Y-CHP Milletvekili de olan bu zatın, ”Gölge CIA” olarak bilinen Stratfor’a hazırlayıp verdiği 

raporları anımsadınız mı? 

Hani deşifre olmasın diye, bu beyefendiye TR-705 kod numarasını vermişlerdi ya…5 

O olayı canlandırmaya çalışıyorum. 

Fonlanan gazetecilerin ve “uzman” unvanı ile ortalıkta dolaşanların numaraları bir gün 

ortaya çıkar elbet… 

*** 

Bu yıl Basın Bayramında en çok dışarıdan fonlanan gazeteciler tartışıldı. 

Bunların başında; 476 bin 720 dolarla en çok parayı alan gazeteci Ruşen Çakır geliyor. 

Ruşen Çakır, Erbakan Ödülü’nü alan gazetecidir.6 

Sınır Tanımayan Gazeteciler tarafından verilen Basın Özgürlüğü Ödülü de medya kuruluşu 

kategorisinde gazeteci Ruşen Çakır’ın kurduğu Medyascope.tv layık görüldü.7 

Çakır 2005 yılında; Vatan gazetesinde “aralarında 4 Türk gazetecinin olduğu 

Pentagon’dan para alan 50 gazeteci gazeteciler var” şeklinde bir haber yapmıştı. 

Kendisine bu haberi hatırlatan Sözcü’den Aytunç Erkin’in sorusuna: 

“Bir tarafta Petagon’dan para alanlar var, diğer tarafta sivil bir vakıftan alınan fon. Elma 

ile armut bu” şeklinde kaçamak yanıt verdi.8 

*** 

Ruşen’in yanıtını tatmin edici bulmadım. 

Bu nedenle hibeleri yapan vakfın peşine düştüm. 

Öğrendiklerimi paylaşıyorum: 

Vakfın adı: Chrest Foundation. (İyi niyet Vakfı) 

Faaliyet konusu: Sağlık sigortası, telekomünikasyon ve diğer yatırımlar. 

 
5 https://odatv4.com/iste-chpyi-karistiran-sezgin-tanrikulu-belgeleri–2310131200.html 

6 http://www.akkalemler.com/iste-buyuk-odulun-sahibi-rusen-cakir-haber-29535 

7 https://www.dw.com/tr/medyascopetvye-rsf-bas%C4%B1n-%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-

%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC/a-41286458 
8 https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/aytunc-erkin/rusen-cakiri-aradim-pentagonu-sordum-6553761/ 

https://odatv4.com/iste-chpyi-karistiran-sezgin-tanrikulu-belgeleri--2310131200.html
http://www.akkalemler.com/iste-buyuk-odulun-sahibi-rusen-cakir-haber-29535
https://www.dw.com/tr/medyascopetvye-rsf-bas%C4%B1n-%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC/a-41286458
https://www.dw.com/tr/medyascopetvye-rsf-bas%C4%B1n-%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC/a-41286458
https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/aytunc-erkin/rusen-cakiri-aradim-pentagonu-sordum-6553761/


Diğer yatırımların neler olduğunu yazmadılar. 

Orası “ticari sır”dır galiba! 

Amaçları: Elde ettikleri mali kaynakların bir kısmını başkaları ile paylaşmaktır! 

Ne kadar da “hayırsever”, “paylaşımcı” ve “iyi niyetli” bir aile, değil mi?… 

Vakfın kaynaklarının bir kısmının Türkiye’ye tahsis edilmesi kararı; Jensen Ailesi’nin 

Türkiye’yi de içine alan Akdeniz bölgesine yaptıkları seyahatler ve sosyal girişimlerle ilgili 

uluslararası bir konferansın sonucudur. 

Öyle diyorlar! 

Yani bu seyahatten ve o konferanstan o kadar etkilendiler ki, kazançlarının bir kısmını Türk 

gazeteci ve akademisyenlerle paylaşmaya karar verdiler. 

Bu kararı; çok etkileyici, gerekçesini fazlasıyla inandırıcı ve Türkiye’nin seçilmiş olmasını 

gurur verici buldum. 

Yeni nesil Jensen ailesi üyelerinin katılması ile gelirleri artmış olduğundan, faaliyet alanlarına 

“ceza adaleti reformu” ile “çevre”yi de eklemişler. 

Amerikalı “iyi niyetli” bir vakfı tanıtmak için bu kadarı yeterlidir sanırım… 

*** 

Bu çok çok çok iyi niyetli vakıftan yardım alan kuruluşlar, vakfın internet sitesinden liste 

halinde yayınlanmışlardır.9 

Hangi kuruluşa hangi faaliyeti için ne kadar dolar ödenmiş merak ediyorsunuz tabii ki. 

Bunun için yine (9) numaralı dipnottaki bağlantıyı tıklamanız gerekecek. 

Hibe alan kuruluşların çoğu İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mardin ve Batman’da konuşludur!10 

 
9 https://chrestfoundation.org/tr/about-us/#history 

10 HİBE ALAN KURULUŞLAR: 

https://www.sivilsayfalar.org/ ; https://hrantdink.org/tr/; https://www.iksv.org/tr ; https://www.wmezopotam
yaye.org/tr ; https://serbestiyet.com/ ; https://www.anadolukultur.org/ ; https://mekandaadalet.org/ ; https://
filmmor.org/en/ ; https://medyascope.tv/videolar/diger-dillerde-
yayinlar/english/ ; http://platform24.org/ ; https://sugender.sabanciuniv.edu/tr ; https://hakikatadalethafiza.o
rg/ ; https://edam.org.tr/ ; https://140journos.com/english/home ; https://demos.org.tr/ ; https://morcati.org.t
r/ ; http://podem.org.tr/ ; https://disa.org.tr/ ; http://imprhumanitarian.org/tr/ ; https://www.tesev.org.tr/tr/a
na-sayfa/ ; https://hyd.org.tr/tr ; https://duyder.wordpress.com/iletisim/ ; https://www.tusev.org.tr/tr ; 
https://www.haklaradestek.org/sto/kapadokya-kadin-dayanisma-dernegi/ ;https://www.buvak.org.tr/; 
www.kalkinmamerkezi.com ; https://sevilokay.wordpress.com/tag/ilhan-koman-
vakfi/ ; https://cyprus.prio.org/; https://amargigroupistanbul.wordpress.com/ ; http://www.surkal.org.tr/defau
lt.aspx ; http://independentbulletin.blogspot.com/ ; http://cacader.org/tr/ ; http://www.keig.org/van-kadin-
dernegi-
vakad/ ; https://kadinininsanhaklari.org/ ; https://www.kadav.org.tr/ ; https://www.kamer.org.tr/ ; https://ww
w.kagider.org/en/corporate/homepage ; https://www.cev.org.tr/ ; https://www.tapv.org.tr/ ; https://www.bilg
i.edu.tr/tr/ 
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Sizi bu zahmetli işten kurtarmak için, çoğunun resmi internet sitesi bağlantılarını da (10) 

numaralı dipnota yazıyorum. 

Bağlantıları açtığınızda, her bir kuruluşun nerede ve ne işle meşgul olduğunu 

öğrenebileceksiniz.11 

 
11 HİBE AŞAĞIDAKİ AMAÇLAR İÇİN VERİLİYOR: 

Sivil toplum reformu çabaları etrafında farkındalık yaratmak. 
İnsan hakları eğitim modülleri aracılığı ile çoğulculuk, çok kültürlülük, birlikte yaşama ve çeşitliliğin öneminin 
teşvik edilmesi. 
İfade özgürlüğü ve medeni hakları desteklemeyi amaçlayan 17. İstanbul Bienali’ne destek. 
Kürtçe dili öğretim materyalleri üretmek. 
Partizan olmayan habercilik yapılması. 
Ağır tıbbi borcun affedilmesine yardımcı olmak için destek. 
Akran eğitimi ve ortak programların geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla Türkiye ve Avrupa’daki sivil toplum 
kuruluşları arasında bağlar kurmak. 
Nehir havzalarında sosyo-çevresel değişimin çalışılması. 
Kadınlar tarafından yapılan filmlerin paylaşıldığı sanal bir film festivali organize edilmesi. 
Kadınlar tarafından yapılmış filmleri içeren bir film festivalinin düzenlenmesi. 
Tarafsız, ana akım haber yapımcılığı ve yayıncılığı. 
Fikir alışverişi imkanı sunan fiziksel ve sanal toplantı alanı sağlayarak daha bilgili ve katılımcı vatandaşlık 
oluşturmak. 
Aktivist gruplar için kişisel bakım ve iyileşme atölyelerinin düzenlenmesi. 
Gençler arasında eleştirel düşünme ve geçmişe dair farkındalığın teşvik edilmesi. 
Türkiye’deki dijital medya eko-sisteminin detaylı bir haritasını geliştirmek. 
Türkiye ve Ermenistan arasında işbirliklerini desteklemek. 
Türkiye’de çoğulcu bir söylem inşa etmek amacıyla Ermenilere ait arşivleri derlemek, korumak ve bunları 
paylaşmak için yaratıcı yollar bulmak. 
Bireylerin değişik konuları tartışabilecekleri, atölyelere katılabilecekleri, becerilerini geliştirebilecekleri ve 
sergileri gezebilecekleri bir mekan sağlamak yoluyla daha iyi bilgilendirilmiş ve aktif yurttaşlığı desteklemek. 
Videolar ve kitaplar yoluyla cezasızlığın ve insan hakları savunucularının Türkiye’deki mücadelelerinin daha iyi 
anlaşılmasını sağlamak. 
2000 yılı sonrasında Türkiye’de üretilen ve sergilenen çağdaş sanat çalışmalarını incelemek yoluyla devlet şiddeti 
ve kapsamlı insan hakları ihlalleri ile ilgili konularda hafıza geliştirmeye yönelik bir platform inşa etmek. 
Gazetecilik ve medyada toplumsal cinsiyet eşitliğini arttırmak. 
Türkiye’yi çevreleyen bölgede kültürler arası ortaklıkları desteklemek. 
Türkiye ve Rusya ilişkileri üzerine araştırma yapmak. 
Türkiye ve İran arasında kültürel işbirliği imkanlarının araştırılması. 
Demokratik ülkelerde dijital gözetimin sınırları hakkında araştırma yapılması. 
Kadınların Kolombiya barış sürecine katılımları hakkında araştırma yapmak. 
Anadolu’nun çok kültürlü tarihi hakkındaki atölyelere ve araştırmalara destek. 
Kadın sığınakları çalışanları ve kadın hakları savunuculuk gruplarının katılacağı bir kurultayın organizasyonu. 
Başarısızlıkla sonuçlanan barış süreci hakkında araştırma yapmak ve gelecekteki barış görüşmeleri için yeni 
yaklaşımlar önermek. 
Aktivist gruplar için kişisel bakım ve iyileşme atölyelerinin düzenlenmesi. 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki zorla kaybettirmeleri konu alan bir yayına destek. 
Kültürel mirası temel alan bir metodoloji geliştirmek ve uygulamak yoluyla Suriyeli çocukların Türkiye eğitim 
sistemine entegrasyonuna destek. 
Toplumsal cinsiyet, çatışma ve hafıza konulu kent yürüyüşlerine destek. 
Genç yetişkinlere Avrupa normları ve kurumları hakkında eğitim vermek. 
Mülteci kamplarında yaşayan çocuklara eğitim materyalleri sağlamak. 
Çatışmaların çözümlenmesi ve barışçıl diyalog hakkında yuvarlak masa toplantıları düzenlenmesi. 
Türkiye’de dini değerlerin çatışmaları kışkırtma veya barış inşa etme potansiyeli hakkında araştırma yapılması. 
Alevi ve Arap grupların farklılıkları ve barış sürecine ilişkin görüşleri hakkında araştırma yapılması. 



Faaliyetler bakımından dikkatimi çeken konuları (11) numaralı dipnot altında özetledim… 

Göreceğiniz gibi; “Kürt sorunu” , “Ermeni sorunu”, “Köy koruculuğu” , “geçmişle yüzleşme” 

“anayasal vatandaşlık”, “anadil” , “Aleviler”, “Araplar”, “kent yürüyüşleri” ve “Cinsel Yönelim” 

iyi niyetli vakfımızın başlıca dertleridir!.. 

Bu konular için dolarları cömertçe saçıyorlar… 

*** 

“Fonlama-fonlanma” tartışmaları üzerine, siyasi iktidarın yabancı fonlu mecralara bir 

“düzenleme” yapılacağı şeklinde söylemler ortaya atıldı. 

“Foncular”ı bir telaş aldı sormayın! 

O arada, iyici sesi kısılan muhalif medyanın da, bu fırsattan yararlanılarak tamamen 

susturulacağı endişesi tartışılmaya başlandı. 

 
Tarih diyaloğu ve hesap verebilirlik konularında sivil toplum liderleri ve akademisyenlerden oluşan bir 
bölgesel ağın kurulmasına destek. 
Anadil ve çatışma çözümü konularında araştırma projeleri için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi. 
Geçiş dönemi adalet mekanizmaları hakkında derinlemesine araştırma ve incelemelerin yapılması. 
Müslümanlaştırılan Ermeniler hakkında bir konferans düzenlenmesi. 
Irak, İran ve Suriye Kürtleri hakkında derinlemesine araştırma ve incelemelerin yapılması. 
Toplumun polise ilişkin algısı ve deneyimleri hakkında bir araştırma yapılması. 
Türkiye-İsrail ilişkileri hakkında araştırma yapılması. 
1908-1915 yılları arasında Türkiye’de yaşanan toplumsal ve siyasi gelişmelere dair bir filmin prodüksiyonu. 
Türkiye’deki köy koruculuğu sistemi hakkında derinlemesine araştırma ve inceleme yapılması. 
Eğitimcilere derslerde kullanabilecekleri çatışma çözümü becerileri hakkında eğitim verilmesi. 
Mardin ve civarının toplumsal ve ekonomik tarihi hakkında bir atölye çalışması düzenlenmesi. 
Yeni toplumsal protesto şekilleri hakkında bir atölye çalışması düzenlenmesi. 
Çocuklara patlamamış mayınlar ve teçhizatlara ilişkin eğitim verilmesi. 
1990’larda Türkiye’nin güneydoğusunda meydana gelmiş olayları konu alan bir belgeselin prodüksiyonu. 
Türkiye ve Mısır’ın önde gelen düşünürleri arasında diyalog kurmak ve Türkiye ile Mısır arasındaki işbirliğini 
arttırma yolları hakında bir siyasa makalesi hazırlamak. 
İranlı, Arap ve Türkiyeli önde gelen düşünürler arasında diyalog kurmak ve herkes için barışçıl bir gelecek amacı 
hakkında bir siyasa makalesi hazırlamak. 
Geçmişle yüzleşme, barışın tesisi ve uzlaşma konularında sivil toplum kapasitesi inşa etmek. 
Türkiye’deki barış süreci ve köy koruculuğu sistemi hakkında derinlemesine araştırma ve inceleme yapmak. 
Diyarbakır ve civarının toplumsal ve ekonomik tarihini ele alan bir sempozyumun düzenlenmesine destek. 
Türkiye’deki polis reformu hakkında bir siyasa bilgilendirme notunun hazırlanması. 
Türkiye’deki siyaset yapıcılar için yeni anayasayı geliştirirken dikkate alabilecekleri bir raporun hazırlanması. 
Sivil toplum kuruluşlarını Kürt sorununun barışçıl çözümüne ilişkin girişimleri arasında eşgüdüm sağlamaya 
teşvik etmek. 
Türkiye ve Suriye arasında kültürel köprüler inşa etmek. 
Osmanlı Vakıfları ve Hayırseverlik ile Ortaçağ Avrupa Tarihi hakkında yapılan araştırmalara destek. 
Kürt sorunu ile ilişkili ekonomik, toplumsal ve kültürel sorunlar hakkında derinlemesine araştırma yapmak. 
Ermeni mimarların 19. ve 20. yüzyılda İstanbul’a yaptıkları katkıları konu alan bir sergiye destek. 
Anadolu ve komşusu bölgelerdeki diller ve hafıza hakkında disiplinler arası bir akademik atölyenin 
gerçekleştirilmesi. 
Toplumsal cinsiyet ve etnisite hakkında disiplinler arası bir akademik atölye çalışmasının gerçekleştirilmesi. 
Türkiye’nin demokratikleşme sürecine bilgi ve araştırma temelli katkıda bulunmak amacıyla yargı 
reformu, azınlık hakları ve anayasal yurttaşlık hakkında araştırmalar yapmak. 
Feminist yazar ve araştırmacıların görünürlüğünü arttırma ve onların kadın hareketi ile bağlarını güçlendirme 
amaçlı toplantılara destek 



23 basın örgütü ( Medya Özgürlüğü Acil müdahale (MFRR) partnerleri) ortak bir açıklama 

yayınladılar.12 

O da işin tuzu-biberi oldu… 

*** 

Gelişmeler böyle iken, böyle işte! 

Bu derece hassas bir konuyu yorum yapmadan; fıkra, atasözü ve deyimlere atıf yaparak 

bitirebilir miyiz? 

Deneyelim: 

Nasrettin Hoca’nın dillere destan fıkrasıdır: 

“Parayı veren düdüğü çalar.” 

Öyle de Hocam, parayı alan kimin düdüğünü çalar acaba? 

Hoca vefat etti galiba, bu soruma cevap veremedi! 

Bir de şu deyim aklıma geldi: 

“Kimin kayığına binersen, onun küreğini çekersin.” 

Neyse ki, bizimkiler o kayığa henüz binemediler; “Biz hala Bandırma Vapuru’ndayız” diyorlar 

ya! 

İnanalım… 

Bu konuda bir de atasözümüz var: 

“Gâvurun ekmeğini yiyen gâvurun kılıcını çalar.” 

Açıklaması şöyle: 

İnsanlar, inançları ayrı da olsa, sevmeseler de, geçimini sağlayan kimsenin yandaşı olurlar, 

her şeyde ondan yana çıkarlar… 

*** 

Dışarıdan fonlanan gazetecilere, daha ağır sözler söylemek mümkündür elbette. 

Ama kazın ayağı öyle değildir. 

Onları açlığa mahkum ederek, yabancı devletlere “hizmet” eder duruma düşüren siyasi 

iktidara da bir şeyler söylemek gerekir. 

Kamu kaynaklarını yandaşlara aktararak, ülkeye hizmet etmiyorsunuz bayanlar-beyler! 

 
12 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107231045038727-23-basin-orgutunden-ortak-aciklama-yabanci-

fonlu-mecralara-duzenleme-onerisinden-kaygiliyiz/ 

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107231045038727-23-basin-orgutunden-ortak-aciklama-yabanci-fonlu-mecralara-duzenleme-onerisinden-kaygiliyiz/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107231045038727-23-basin-orgutunden-ortak-aciklama-yabanci-fonlu-mecralara-duzenleme-onerisinden-kaygiliyiz/


Bu adaletsiz icraatlarınızla ülkeyi, yabancı istihbarat örgütlerinin at koşturduğu çayırlara 

çevirdiniz. 

İşbirlikçilik eğiliminde olanlar için elverişli ortamı siz hazırladınız. 

“Beşinci Kol” faaliyette ise sizin sayenizdedir! 

Birinci derecedeki suçlu sizsiniz! 

Siz yok musunuz siz! 

Yatacak yeriniz yoktur vallahi… 



 

CUMHURİYET’İ KURBAN ETMEYELİM!.. 

(BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN) 

20 Temmuz 2021 

Bu son yazıdan bayağı RAHATSIZ olduğunuz anlaşılıyor. 

Rahatsız olmakta haklısınız; ben de öyleyim… 

Sizin gibi pek çok okuyucum da benzer şekilde rahatsızlıklarını ilettiler. 

Amacım: Samimi Atatürkçüleri, gerçek CHP’lileri üzmek değildir… 

*** 

Hayali olaylar üzerinde de tartışma açmıyorum. 

Güncel bir olayı irdeledim. 

Geçmişle bağlantısını ve kanıtlarını da ortaya koyuyorum. 

Bu durum karşısında, sorularımın muhataplarının cevap vermemeleri gerekmez mi? 

Susuyorlar! 

Siz okurlar ve seçmenler ise, aklı başında, gerçekçi, olabilir yanıtlar bekliyorsunuz. 



Susuyorlar… 

*** 

CHP’ye saldırdığımı sanıp kızıyorsunuz; “sana yakıştı mı?” diye de sitem ediyorsunuz. 

Bana ne yakışmıyor? 

Lütfen onu da açık seçik söyleyin. 

Gerçekleri görmek, göstermek ve bunlar üzerinde sorular sorup tartışmak mı? 

Veya içerisinde bulunduğumuz durumun vahametine işaret edip, çözüm yolları aramak mı?.. 

*** 

Bakınız: 

Ortada son derece açık bir tehlike duruyor. 

AKP Genel Başkanı R.T. Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Cumhur İttifakı’na 

devleti, memleketi teslim etmeyeceklerini” söylediler. 

Şu ana kadar da bir düzeltme yapmadılar. 

Ben sadece bu önermeyi yorumlamaya çalıştım. 

“İktidarı teslim etmemek” ne demek oluyor diye soru sordum? 

Benim anladığım, önümüzdeki seçimlerde Millet İttifakı seçimlerde çoğunluğu elde etse de 

Cumhur İttifakı’nın iktidarı bırakmayacağıdır. 

Yanlış anladıysam düzeltin, doğrusunu söyleyin! 

*** 

Böyle şey olur mu diyerek geçiştiremezsiniz! 

Açık bir tehdit var ve bu tehdit, hepimizi ilgilendiriyor. 

Bunu sadece ben söylemiyorum… 

*** 

Ana muhalefetin lideri, sanki böyle bir söz söylenmemiş gibi NALA-MIHA VURUYOR. 

İyi Parti Lideri, bu sözleri “gaf” olarak nitelendiriyor… 

Bu durumda, ne anlatmak istediklerini o sözlerin sahibine sormak gerekmez mi? 

“Gaf” yaptık mı dediler? 

Hayır. 

Yoksa;”sözlerimiz yanlış anlaşıldı, aslında şunu demek istedik” diye bir düzeltme mi yaptılar? 



Hiçbiri olmadı… 

*** 

Anımsatıyorum: 

7 Haziran seçimleri sonunda AKP Meclisteki çoğunluğunu kaybetmişti. 

İktidarı teslim etti mi? 

Hayır. 

Köşesine çekildi mi? 

Hayır. 

Çekip gitti mi? 

Hayır. 

Başka arayışlara girdi ve seçimleri yenileyip yeniden iktidara geldi! 

Peki, yenilenen seçimlerde çoğunluğu sağlayamayacak olsaydı, ne yapacağı hakkında bir 

fikriniz var mı?.. 

Varsa söyleyin!.. 

*** 

Şu gerçeğe bir diyeceğiniz var mı bilmiyorum: 

16 Nisan Referandumu ile TÜRKİYE’DE REJİMİ DEĞİŞTİRDİLER! 

“Geçersiz oylar” kullanılarak bu sonuç elde edildi. 

Bu büyük operasyonda YSK kullanıldı. 

Öyle olmadı mı? 

Sonuçta; yaşanan “tam hukuksuzluk” haline karşı, Millet İttifakı veya ana muhalefetin tavrı ne 

oldu? 

Susup oturdular, kaderlerine razı oldular!.. 

Hak-Hukuk-Adalet Yürüyüşü’nü bile, referandum sonuçlarını protesto etmek için yapıyoruz 

diyemediler. 

O kadar da korkaklar! 

Haklı, meşru ve etkili bir eylem yapma yerine; zevahiri kurtarmaya çalıştılar. 

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’na yapılan haksız tutuklamayı protesto etmek için yürüyoruz 

dediler. 

Berberoğlu’nun tutukluluğu Türkiye’nin rejimini değiştirmekten daha mı önemliydi? 



Sadece bana kızmayın, bu sorulara cevap verin… 

*** 

Haklara ve ödevlere sahip bir yurttaş olarak; böyle olayları yaşadığımız ve siyasi iktidar 

“seçilseniz de size iktidarı teslim etmeyeceğiz” dediği için şu soruları tartışmaya açıyorum: 

-Önümüzdeki seçimlerde Millet İttifakı seçimleri kazansa ve Cumhur İttifakı devleti teslim 

etmese ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

-Millet İttifakı seçimleri kazandığı halde, YSK “seçimleri Cumhur İttifakı kazanmıştır” şeklinde 

sonuçları ilan etse ne yapacaksınız? 

-Halkın size oy verdikten sonra daha ne yapmasını bekliyorsunuz? 

-Yoksa başka bir güç mü iktidarı Cumhur İttifakı’nın elinden alıp Millet İttifakı’na verecek? 

-Millet İttifakı, pısırık politikalarıyla ülkeyi dış müdahalelere veya iç savaşa doğru 

sürüklemiyor mu? 

-Tehlikenin farkında mısınız? 

-Koltuklarında biraz daha oturabilmek için 84 milyon insanı böyle bir tehlikeye neden 

sürüklerler, anlayabildiniz mi? 

Bu sorulara cevaplar arayınız ve cevaplarınızı da asla benimle paylaşmayın! 

Bulduğunuz cevaplar, sizi tatmin ediyorsa sorun yoktur, bundan böyle yazdıklarımı 

okumayın, beni takip etmeyin… 

Ben afkuruyorum!… 

*** 

Aklıma gelen soruları paylaştım diye bana kızma hakkınız var mı? 

Tekrar ediyorum: 

Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin haklara ve ödevlere sahip bir yurttaşıyım; aklıma takılan tüm 

soruları muhataplarına sorarım. 

O bakımdan, yukarıdaki soruları soruyorum ve beni rahatlatacak cevaplar bekliyorum. 

Üç Maymun’u oynayarak beni ve benim gibi endişe içerisinde yaşayanları rahatlatamazsınız! 

Tedbirlerinizi açıklayacaksınız. 

Millet İttifakı, AKP’nin sivilleri silahlandırıldığını da ima ediyor! 

Kayıp silahlardan söz ediyorlar! 

O halde, çözümü de açıklayacaklar… 

Ya da koltuklarından kalkacaklar. 



Çözümü olanlara yer versinler… 

*** 

Söylediğimiz, tartıştığımız, paylaştığımız bunlardır… 

Rahatsızlığınızı gizleyerek; susarak veya Godot’u bekleyerek gerçeklerin üzerini 

örtemezsiniz… 

“İyi bayramlar” demekle, bayramlar iyi oluyorsa, “İYİ BAYRAMLAR EFENDİM”… 

İYİ BAYRAMLAR DİLİYORUM… 



 

HUUU! HUUU! KİMSE YOK MU? 

18 Temmuz 2021 

Heeey! 

Kemal Bey; 

Az bu tarafa bakar mısın! 

Şişşşşt! 

Sana diyorum sana. 

Reis: 

“Memleketi bunlara teslim etmeyiz”1 diyor. 

Sizi kastediyor olabilir mi? 

“Millet İttifakı”nın ikinci büyük ortağı İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener, bu sözleri 

“gaf” olarak nitelendirdi. 

Belli ki Hanımefendi, aklına kötü bir şeyler getirmek istemiyor!.. 

 
1  https://www.gazeteduvar.com.tr/aksener-bizim-adayimiz-13-cumhurbaskani-haber-1528521 

https://www.gazeteduvar.com.tr/aksener-bizim-adayimiz-13-cumhurbaskani-haber-1528521


Yoksa birlikte kararlaştırdığınız taktik mi bu? 

Gerçekten “üç maymun”u mu oynamayı kararlaştırdınız? 

Yoksa beni duymuyor musun?.. 

Huuu! huuu!.. 

*** 

Yukarıdaki vahim sözleri tekrar etmekten utanıyorum, biliyor musunuz? 

Peki, sen ne diyorsun bunlara karşılık: 

“Vallahi de satacağım billahi de satacağım, söke söke alacağım ve satacağım. Erdoğan 

duysun, sadece uçakları değil, o garaja koyduğun her biri milyon dolar olan o pahalı 

arabaların tamamını satacağım.”2 

Bu yanıtınız, o sözlere cevap oluyor mu? 

Gözünü seveyim, bizi salak yerine koyma, lütfen! 

Reis, arabalardan söz etmiyor Kemal Bey! 

Yoksa sen de Akşener kadar iyi niyetli misin? 

Erdoğan’ın sözlerdini “gaf” mı kabul etmek, yoksa hiç duymamak mı daha iyi?.. 

Halbuki, daha önce de: 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 

“Bu memleketi bunlara teslim etmeyiz”3 demişti… 

O zaman Çavuşoğlu’nu da duymazdan gelmiştiniz… 

Sizi gidi sizi… 

Bayanlar-Beyler! 

Bu konuyu “pass” geçemezsiniz. 

Olası iktidarınıza daha bugünden “rest” çekiliyor, farkında değil misiniz? 

Hala orada mısınız? 

Tekrar ediyorum: 

İktidarın başındaki partinin en yetkili iki adamı; seçimleri kazansanız da size iktidarı teslim 

etmeyeceğiz diyorlar… 

 
2 https://www.dunya.com/gundem/kilicdaroglu-vallahi-de-satacagim-billahi-de-satacagim-haberi-627948 

3 https://www.yeniakit.com.tr/haber/disisleri-bakani-cavusoglu-chp-pkknin-kuklasi-637809.html 

https://www.dunya.com/gundem/kilicdaroglu-vallahi-de-satacagim-billahi-de-satacagim-haberi-627948
https://www.yeniakit.com.tr/haber/disisleri-bakani-cavusoglu-chp-pkknin-kuklasi-637809.html


Duydunuz muuuuuuu?… 

Huuuuuuu! Huuuuuuuuu!… 

*** 

Bu kaba tehdide karşı önleminiz nedir; ne gibi tedbirler alıyorsunuz, bunları bizim gibi saf ve 

temiz seçmenlerle paylaşır mısınız? 

Evcilik oynamıyoruz, Bayanlar-Beyler… 

Bizi duyuyor musunuz? 

Huuuuuuuu! Huuuuuu!… 

*** 

Siyasi iktidarı böyle “şımarık” konuşturan muhalefetten başkası olamaz elbette. 

Belli ki, muhalefetin çapsızlığı, korkaklığı ve işbirlikçiliğidir temel sorunumuz.. 

Daha da önemlisi, iktidara gelmek için halkın gücü yerine, dış güçlerin desteğini almanın ilke 

olarak benimsenmiş olmasıdır çıkmaz sokağımız. 

“Dostlarımızla iktidara geleceğiz” sözleri, bir kılıftır ve palavradan ibarettir. 

Bal gibi de ABD ve AB’nin desteğini kastediyorsunuz. 

Onlardan “dost” oluyor muymuş?! 

ABD ve AB desteğini nasıl vereceğini biliyoruz: 

Birisi parasal destektir ki, aktarırlar hesabınıza olup biter. 

Diğeri, medya desteğidir ki o da kolay; her gün ekranlarda, yetişmiş çok adamları var 

aramızda. 

Bu projeyi hayata geçirmek için yeterli araçlar da vardır kuşkusuz: 

PKK/HDP ile FETÖ, bu iş için biçilmiş kaftandır… 

Böylece Kılıçdaroğlu’nun “dostları”nın kimler olduğu da ortaya çıkıyor… 

Huuuuu! Huuuu!.. 

Yoksa bir itirazın mı var?.. 

*** 

Türk halkı sizin gibi bir muhalefete destek verir mi acaba? 

Kilit soru budur işte! 

Bu yüzden bugün, bu hususu irdeleyeceğiz: 



Cumhuriyet gazetesi, “ikinci cumhuriyetçiler”in elinden alındıktan sonra, eski çizgisine 

döndü gözüküyor. 

Okunacak gazeteler arasında baş sıralarda gelir, hakkını teslim etmek gerekir. 

O yüzden oradan alıntılar yapacağım. 

15 Temmuz Darbe Girişiminin 5. yıl dönümü nedeniyle attığı son dört manşet şöyledir: 

-Saklanan FETÖ raporu, 

-FETÖ’nün okulları hala etkin, 

-FETÖ’de başa dönülmesin, 

-Bin FETÖ geliyor… 

Özetle, FETÖ’den doğan boşluklar, diğer tarikat ve cemaatler tarafından dolduruluyor ve 

tehlike geçmedi, devam ediyor deniliyor… 

Son derece doğru tespitler yapmışlar… 

Huuuu! Huuuuu!… 

*** 

Uluslararası bir casusluk örgütü olan FETÖ’nün, her türlü desteğini CIA’dan aldığına kuşku 

yoktur. 

Dolayısıyla FETÖ ile mücadeleyi, ABD ile mücadele olarak ele almak gerekiyor. 

ABD gibi süper bir devletle mücadelenin başarılı olabilmesi için, diğer büyük devletlerin 

yardımını da almaktan başka, 84 milyon vatandaşımızın “birlik ve beraberlik” içerisinde 

hareket etmesi şarttır. 

100’den fazla ülkenin 42’sinde FETÖ bağlantılı okulların faaliyetleri durduruldu. 

ABD ve Almanya’daki 200’den fazla okul ile Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Kosova’dakiler 

halen faaliyettedir. 

Biliyor muydunuz? 

Dolaysıyla çatlak seslerin sırası değil, bu mücadeleye zarar verirler. 

Hele de “Beşinci Kol” faaliyetine benzer hareketlere, asla müsamaha etmemek gerekiyor. 

İşbirlikçilere de hiçbir gerekçe ile hoşgörülü davranılamaz. 

Seçmenin gerçek düşüncesi, bu yöndedir. 

Birbirinize sorun da bakın; alacağınız cevaplar aynen böyledir… 

Ben sordum, aldığım cevapları yazıyorum… 

Huuuu! huuuu!.. 



*** 

Şimdi bazı acı gerçekleri anımsatacağım: 

FETÖ’nün devlete sızması, yaklaşık 40 yıl öncesine dayanmaktadır. 

En yoğun sızmanın, AKP döneminde olduğu da inkar edilemez bir gerçekliktir. 

Hatta önceleri “Gülen Hareketi” olarak bilinen bu örgütün, tıpkı Ecevit hükumeti ile olduğu 

gibi, Erdoğan hükumeti ile ortak olduğu da tartışmasızdır. 

Bizzat Erdoğan tarafından “aldatıldık” denilerek, bu gerçek itiraf edilmiştir. 

Artık bu noktaya takılmamak gerekir! 

Bir sonraki aşamada, nasıl bir tutum takınmamız gerektiğini tartışmalıyız. 

Siyasi iktidarın, FETÖ’yü bitirme kararlılığı, Cumhurbaşkanının “inlerine gireceğiz, inlerine” 

sözleri ile defalarca vurgulanmıştır… 

Bu sözlerinden geri adım atılmaması için, iktidara sonuna kadar destek vermemiz 

gerekiyor. 

İktidar değişikliği olmadan AKP’ye hesap sormak imkansız olduğuna göre, FETÖ’ye hesap 

sorulması işinin bitirilmesine katkı vermemiz en akıllıca hareketimiz olacaktır. 

Bunun “ama’sı, fakat’ı, lakin’i” yoktur!.. 

Huuu! huuuu!… 

*** 

Somut gerçeklik böyle olunca; FETÖ’nün AKP içerisindeki “siyasi kanadı”nın ortaya 

çıkartılması için yapılan gevezeliğin beyhude olduğu aşikardır. 

AKP’nin, iktidarı sürerken, kendi kendini yargılamasını beklemek, elma ağacından kiraz 

beklemeye benzer. 

Zira böyle bir yol açıldığında, zaten iktidarı, iktidardaki parti düşürmüş olacaktır! 

Böyle bir sonucu bekleyende “basiret” vardır denebilir mi? 

AKP’ye hesap sorma yolunu açabilmek için, önce FETÖ’yü bitirmek gerekir. 

İktidara, doğru yaptığı işlerde destek vermek gerekir ki, iktidara gelebilmek için 

yola yeni engeller koymaya kalkışılmasın. 

AKP seçmeninin, en azından bir bölümünün desteği alınmadan, bir iktidar değişikliği 

olacağını düşünmek aritmetiğe terstir. 

İşte o AKP seçmeni duyarlı kesimin, “bu kadar da olmaz ki” demesi gereken 

hukuksuzluklara, “ne yapalım önce bu beladan kurtaralım, sonra onlara da bakarız” 

diyecek noktaya getirilmemesi gerekir. 

Halkı bu seçenekle karşı karşıya getirmemek, yapılabilecek en akıllıca hareket tarzıdır… 



Bakınız: 

Burası gerçekten çok önemlidir… 

Huuuu! huuuu!… 

*** 

Bir kez daha söylüyorum: 

Yolumuzun beklenmedik bir noktada kesilmemesi için, önce CIA’nın Türkiye içerisindeki 

uzantılarının etkisiz hale getirilmesi gerekir. 

FETÖ davalarını sulandırmak bu süreci uzatır. 

5000 FETÖ’cünün hakim ve savcı görevini yaparken verdikleri kararların “adil” olduğunu 

kimse savunmuyor! 

Bu davaların hazırlık soruşturmalarında da FETÖ’cü polisler görev yapmışlardı. 

Buna rağmen, yargılamaların yenilenmesi için koşulların oluşmasını beklemek mecburiyeti 

vardır. 

Gerçekte örgüt üyesi olmadıkları halde, ceza evlerinde yatan insanlar olabilir. 

Öyledir diye, toptancı bir anlayışla ve üstelik gerçek FETÖ üyelerini sahiplenir gibi, bu 

insanları “gariban” olarak nitelendirmek olacak iş midir? 

Bu ve benzer sözler, FETÖ ve PKK’yı koruyup, kollamak ve meşru göstermekten başka ne 

işe yarar? 

15 Temmuz Darbe Girişiminden önce, FETÖ’cü medya organlarına karşı başlatılan 

operasyonlara “basın özgürlüğü” ihlal ediliyor diye karşı çıkmak, ana muhalefete yakıştı mı? 

PKK’nın “kurtarılmış bölgeler” oluşturmak amacıyla başlattığı “Hendek Savaşları”nda 

“sivil insanlar katlediliyor” diye raporlar hazırlamak hangi aklın işidir? 

Üzerine bu damgalar vurulmuş bir muhalefeti, Türk halkı iktidara getirmez! 

Daha da önemlisi, kazara çoğunluk haline gelseler; ve “geçersiz oylar” yine geçerli kabul 

edilerek iktidara gelmeleri engellense, Türk halkı bu hukuksuzluğa, “ehven-i şer” diyerek 

sesini çıkarmaz! 

Hepsinden önemlisi, halkın güvenini kaybetmiş liderlerin peşinden kimsenin bir adım 

atmayacağı gerçeğidir… 

Ben parmağımı bile kıpırdatmam şahsen… 

Huuuu! huuuu!.. 

*** 

Hiç istemediğimiz, fakat ileride yaşanılması muhtemel böyle gelişmelerin alt yapısı, adım 

adım hazırlanmaktadır. 



Parlamenter rejimden “tek adam rejimine” geçişimizi sağlayan ve yetkin hukukçular 

tarafından meşru kabul edilmeyen4 Anayasa değişikliğinde yaşanan rezaleti, bir kez daha 

yaşamayacağımızı kim garanti edebilir ki? 

Meşruiyet, nedir ne değildir sorusuna cevap olarak 55 numaralı dipnotu okumanızı 

öneriyorum. 

Rica ederim efendim; buyurun okuyun, burada sizi bekliyor olacağım… 

Devlet Bahçeli’nin, kaldırmayı kafasına koyduğu Anayasa Mahkemesi mi yoksa bütün üyeleri 

siyasi iktidar tarafından atanan Yüksek Seçim Kurulu mu “dur” diyecek bu tam kanunsuzluk 

haline? 

Ya da: 

Ankara’dan İstanbul’a doğru yapılacak ikinci “Hak-Hukuk-Adalet Yürüyüşü” mü?.. 

Seçin birini işte, seçeneklerin tümü önünüzdedir… 

Huuuu! huuuu!.. 

*** 

Siyasi iktidarın “Memleketi bunlara teslim etmeyiz” sözleri karşısında sağırları oynayan; 

ilkesiz ve dengesiz Millet İttifakı’nın, seçmen çoğunluğu kazanma şansı, her geçen gün iyice 

azalmaktadır. 

İktidarın fecaat sayılan bu söylemine karşı, halkın tepki göstermemesi ise daha büyük bir 

fecaattir. 

Fakat gerçektir de ne yazık ki… 

Geldik çoktan seçmeli sorulara: 

FETÖ ve PKK’nın, ABD’nin aparatları olduğu ortaya çıkmıştır değil mi?. 

Bu iki taşeron örgüt, seçimlere katılma hakkı olan (HDP/PKK gibi) bir siyasi parti 

ile anlaşarak seçimlere katılsa ve ABD ile AB’nin desteğini de alarak çoğunluğu elde etse; 

Türk halkı, bu çetelere Devletinin teslim edilmesine razı olacak mıdır? 

Böyle bir sonuca; “sandık sonuçlarına saygılıyız” , “seçimle gelen seçimle gider” diyerek 

teslim olacak mıdır? 

Bu sorulara çoğunluğun vereceği yanıtı biliyorum: 

Sordum ve kulağıma dürüstçe söylediler: 

–Hayır, dediler… 

 
4 https://t24.com.tr/haber/eski-yargitay-baskani-sami-selcuk-aihme-gorus-sundu-referandumdaki-ysk-karari-

yok-hukmunde,430923  
5 https://www.yargitay.gov.tr/documents/acilisKonusma/1999-2000.pdf 

https://t24.com.tr/haber/eski-yargitay-baskani-sami-selcuk-aihme-gorus-sundu-referandumdaki-ysk-karari-yok-hukmunde,430923
https://t24.com.tr/haber/eski-yargitay-baskani-sami-selcuk-aihme-gorus-sundu-referandumdaki-ysk-karari-yok-hukmunde,430923
https://www.yargitay.gov.tr/documents/acilisKonusma/1999-2000.pdf


Huuuu! huuu!.. 

*** 

Şimdi de aynı soruyu “HDP/PKK” yerine “Millet İttifakı”nı koyarak soruyorum: 

İçerisinde HDP/PKK ile FETÖ artıklarının yer aldığı bir ittifaka, Devletin teslim 

edilmesini kabul eder misiniz? 

Ya da: 

Böyle bir yapıya oy verir misiniz? 

AKP’nin bu gerekçeleri öne sürerek, önümüzdeki seçimlerin sonuçlarını “tanımaması” 

olanak dahilinde olabilir mi? 

Millet İttifakı’nın şimdiden böyle bir mazereti boşa çıkarmak için adım atması gerekmiyor mu? 

Huuuu! huuu!… 

*** 

Asla unutulmamalıdır ki, AKP’ye destek veren vatandaşların bir bölümü; desteklerini çekip, 

“Millet İttifakı”na oy vermedikçe, iktidar değişikliği söz konusu olamayacaktır. 

Bu basit aritmetik hesabı yapamayanların, halka yol gösterme hakları yoktur… 

Buraya kadar anlattıklarımızla bağlantılı olan bir başka konu da “kayıp silahlar”dır. 

Millet İttifakı bu konuyu da “pass” geçemez artık! 

Zira bu defa Kemal Bey’in “sokakta silahlı ve sopalı adamlar vardı”6 deme lüksü 

kalmamıştır! 

O gün gelmeden, ne yapacaklarını planlasınlar ve halka açıklasınlar. 

Demokrasiyi savunmaya, zorbalığa karşı koymaya önderlik yapmaya yürekleri yetmiyorsa, o 

zaman çekilsin önümüzden. 

Zira halkın gerçek duygularına ve düşüncelerine tercüman olacak milyonlar var aramızda. 

Boşuna yere; solu da yolu da meşgul etmesinler… 

Huuuu! Huuu!.. 

Beni duyuyor musunuz? 

Orada kimse var mı?… 

 
6 https://www.lifebursa.com/yazarlar/cemil-can-9/saka-gibi-mi-siir-gibi-mi-61328.html 
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TOSUNLAR-TOSUNCUKLAR!.. 

11 Temmuz 2021 

“Kargomatik” adını hiç duydunuz mu? 

Ben ilk defa duyuyorum. 

Ne işe yarar, gerekli bir şey midir, nasıl kullanılıyor öğrendim: 

Pandemi döneminde kargo hizmetlerini hızlandırmak için düşünülmüş bir çözüm olduğunu 

tahmin ediyorsanız, yanılıyorsunuz. 

Zira bizim tosunlar bu keşfi 2018 yılında yaptılar… 

Pandemi daha sonradır. 

Kargomatik denen alet, “bankamatik” boyutlarında, onun gibi çalışan bir yarı otomatik 

makinedir. 

Ekranına TC kimlik numaranızı yazdığınızda; telefonunuza bir “kod” geliyor, kodu 

giriyorsunuz, bir küçük kapı açılıyor. 



“Kod”umun Amerikası devrededir! 

Kargonuzun bulunduğu kapı açılıyor, uzanıp alıyorsunuz. 

Hepsi bu kadardır işte… 

Ne keşif yapıldı değil mi ama?! 

*** 

Özel kargo şirketlerinin tıpkısı, PTT’de var. 

Adını PTT kargo koydular. 

Uygulama ise, kargomatiğe ihtiyaç duyulacak şekilde düzenlenmiş. 

Para konusunda hata yapmaz bizim adamlar! 

Kargo dağıtım işini yapan görevli, genellikle evde bulamaz sizi. 

Paketinizi almak üzere şubeye gelmeniz için telefon ederler. 

Ne kadar “ben evdeydim sabahtan akşama kadar, gelen giden olmadı” deseniz de para 

etmiyor. 

İkinci kez aynı adrese gelmiyor dağıtıcılar. 

Mecburen “bari ben gideyim” diyorsunuz. 

Çok da şikayet edilecek bir uygulama gibi gözükmüyor aslında. 

PTT, bazı merkezlere kargomatik denen makineleri yerleştirmiş; gidip paketinizi bu 

makineden eldiven kullanmadan alıyorsunuz. 

Dağıtım memurları görevlerinin başındadır elbette. 

O ayrı bir konu. 

Onların işleri mi biraz daha kolaylaştırılmış ne! 

Tam olarak bilmiyorum… 

*** 

Bu dahice buluş için tanesi 20-25 bin TL civarında olan kargomatiklerden 300 tane kurulmuş. 

Duydunuz mu? 

Bizim işini iyi bilen tosunlara, her biri için -halkın cebinden- 300 bin TL ödemişler. 

Başka bir söyleyişle; gerçek fiyatının 10 katından fazladır maliyeti bize. 

İhaleyi alan şirket, her birinden orta halli bir daire parası kazanmış. 

Çoğu yoksulluk sınırının altında yaşayan AKP’li yurttaşlarımızın 10 milyon 148 bin 201 

dolarını bu yöntemle hortumlamışlar. 



Bu kadar da olmaz demeyin, oldu bile… 

*** 

Bu haberi CHP’nin Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz duyurdu bize. 

Yavuzyılmaz, TBMM KİT Komisyonu toplantılarında konuyu tartışmaya açıp, bazı sorular 

sormuş yetkililere. 

PTT, yukarıdaki cevapları hazırlayıp vermiş. 

İnkar etmemişler hiçbir şeyi! 

İhaleyi alan şirketin adı dikkatimi celbetmiş: 

ROVENMA. 

Rovenma, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve asla eskimeyecek olan 

Başbakanımız Binali Yıldırım’ın Başdanışmanı Ömer Sertbaş’ın oğlu bizim Halim’in şirketidir. 

PTT’nın bu bakanlığa bağlı olduğunu söylemeye gerek var mı? 

Ahhh! şu servet düşmanları ahh… 

Bu ülkenin uçmasının önünde her zaman siz engel oldunuz. 

La, dikili bir ağacınız var sanki! 

Ne konuşuyorsunuz!.. 

*** 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait olan ve özelleştirilmiş 11 limanın yönetimine de AKP’li 

vekiller getirilmiş. 

Özelleştirme şartları arasında, limanların yönetimine “işletmeden deneyimli” personelin 

getirilmesi vardı, nedense uyulmadı bu şarta. 

Şart olsun bundan böyle oyum sizindir! 

Bunların denizcilikle uzaktan yakından ilgisi yok; çoğu boyu aşan yerlerde denize bile 

giremezler. 

Olsun! 

Herhalde yani! 

Liman işletmelerine CHP’lilerin getirilmesini de kimse beklemiyordu. 

Bu konu da kargomatik gibi KİT Komisyonunda dile getirildi. 

CHP Milletvekili Atila Sertel, limanların yönetiminde yer alan isimleri tek tek sıraladı. 

Pazar gününün gazetelerinde var. 

Sanırım böyle paralı işletmelerin yönetim kurullarına “arpalık” diyordu muhalifler. 



La, bir şeye de muhalefet etmeseniz olmaz mı? 

Eski milletvekillerini yeniden aday yapsak, yeni adayları ne yapacağız? 

CHP’den aday göstersek biraz ayıp olmaz mı? 

Mecburen eskileri arpalıklara, yenileri Meclis’e göndereceğiz… 

*** 

CHP Milletvekili Murat Emir, başka bir iddiayı ortaya attı. 

Bak şu densize! 

Güya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın arası açıkmış. 

Soylu’nun kuzeni Mehmut Soylu’ya ait medikal işi yapan RD GLOBAL/INVAMED adlı şirkete, 

bu yılın başında 10 milyon TL tutarında ödeme yapılmışmış! 

Yapılmasa mıydı? 

Şirket, tıbbi malzemeleri teslim ettiğine göre, parasını da alacak elbette. 

Yolsuzluk bunun neresinde? 

Meğer kazın ayağı öyle değilmiş: 

Yıllardır hastanelere tıbbi cihazlar satan şirketlere, ödenek yokluğu nedeniyle ödeme 

yapılmıyormuş. 

Bu yüzden iflas edenler bile var. 

Hatta, ödeme yapılabilmesi için alacaklarının yüzde 25’inden vazgeçmeleri dahi şart 

koşulmuş. 

Pek çok şirket, bu ağır şartı kabul etmelerine rağmen, yine de ödeme yapılmamış. 

Ödeme işi böyle bir kurala bağlanınca “haksız rekabet” almış başını yürümüş. 

Zaten ortada, rekabet edecek şirket de kalmamış… 

Bundan sonra, adrese teslim ihalelerden de söz edilemeyecek! 

Zira “yandan” da denilen bizim şirketler tek tabanca olarak ihalelere girecekler… 

*** 

Buraya kadar anlattıklarımız tosunların maceralarıydı. 

Destanımızda az da olsa, tosuncukların da maceralarına yer vardır: 

132 bin 222 kişiyi, 1 milyar 139 milyon TL dolandırdıktan sonra, yurt dışına kaçan Mehmet 

Aydın, yaşamakta olduğu Brezilya’da, Sao Paulo Başkonsolosluğuna müracaat ederek teslim 

olmak istediğini söylemiş. 

Hatta Sosyal Medya üzerinden de bu düşüncesini paylaşmış. 



Pazar günü televizyonların neredeyse tümünde, bu haber manşetten veriliyordu. 

Haber değeri vardır elbette, buna itiraz eden yok. 

Alayişe nümayişe ne gerek var? 

İradesi ile teslim olan Tosuncuk’u, Brezilya’dan getirmek için “özel ekip” kurmak da lüzumsuz 

yere. 

Hakkında düzenlenecek iddianamede; ne kadar hapis isteneceğini abartılı bir şekilde 

vermek, dolandırılan insanları rahatlatacak mı o ayrı bir konu! 

“Paralar nerededir?” sorusuna cevap veren yok!.. 

Güya alacaklılarının listesi cebandeymiş. 

Tosuncuk hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca bir iddianame düzenlenmiş. 

3762 mağduru 511 milyon lira dolandırmaktan cezalandırılması isteniyor. 

72 bin 260 yıla kadar hapis cezasını biraz fazla buldum. 

4 gün de göz altında kalacakmış; ona itirazım yok… 

*** 

Bazı sorularım var ihale bekleyen bizimkilere: 

Bir: 

Tosuncuk için yapılan uygulama, acaba tosunlara da yapılacak mı? 

İki: 

Tosunların yaptığı iş de bir tür dolandırıcılık sayılmaz mı? 

Üç: 

Tosuncuk’u günah keçisi ilan ederek, tosunların unutulmasını sağlamak mümkün müdür? 

Dört: 

Devleti soyup soğanlara daha ne kadar göz yumacağız? 

Beş: 

20 yıldır devletten ihale bekleyip de alamayanlara yazık değil midir? 

Başka sorum yok; sanık yine sizindir!.. 



 

SOLCULUK ATATÜRKÇÜLÜKTÜR! 

11 Temmuz 2021 

Sanatçı Zülfü Livaneli, önce Duvar gazetesi yazarı İrfan Aktan’la; ardından televizyon 

programcısı Şirin Payzin ile yaptığı söyleşilerde çok önemli hatırlatmalar ve saptamalar yaptı. 

Bununla birlikte fahiş bir de hata yaparak; “Yeni Sol”u tarif etti. 

Önce hatırlatmalarına göz atalım: 

1989 yılında Paris’teki Kürt Konferansı’na katıldıkları için Kürt kökenli 7 milletvekilini SHP’den 

atan Erdal İnönü’yü solcu olmamakla itham etti. 

Solcu olmadığını söylediği Ecevit’i, 1973’de MSP ile koalisyon kurduğu için İslamcı bir 

hareketi devlete sokmakla suçladı.1 

Livaneli, şöyle devam etti: 

İstanbul’da ve Ankara’da SHP adayları olmasına rağmen, belediye başkanlığı için aday 

göstererek, “sol” oyları bölen Ecevit, bu iki belediyeyi Recep Tayyip Erdoğan ile İ. Melih 

Gökçek’in kazanmasına neden oldu. 

Başkenti 25 yıl Melih Gökçek yönetti, Erdoğan Cumhurbaşkanlığına kadar yükseldi. 

Baykal için ise solculukla hiçbir alakası yok dedikten sonra: 

 
1 https://www.cnnturk.com/…/ecevit-ve-baykal-solcu-degildi 

https://t24.com.tr/haber/zulfu-livaneli-deniz-baykal-kurtleri-alevileri-ezilenleri-sevmez-chp-nin-baykal-gercegiyle-hesaplasmasi-sart,963407?fbclid=IwAR0R2iLP2Ay9Q_p1fSZ16riS_r_z5cU9hBX7oTEWbIHV8ysHQpqk7x


“Baykal pekâlâ DYP’de, ANAP’ta, DP’de görev yapabilirdi ve çok daha başarılı olurdu. Deniz 

Baykal Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. CHP’nin Baykal gerçeğiyle hesaplaşması şarttır” 
2 dedi. 

Livaneli: 

“Ecevit, Fethullah Gülen teşkilatıyla yan yana geldi, onlara kontenjan verdi, her türlü olanağı 

sundu” tespitini de yaptıktan sonra, “Ecevit, Baykal gibi insanlar sol filan değil, soldan 

hoşlanmayan, tipik Türk milliyetçileridir” diyerek, bir anlamda “milliyetçiliği” de kötüledi. 

Bu sözlerden anlaşılıyor ki, ünlü bestecimiz, solculuk gibi milliyetçiliği de öğrenemedi!.. 

*** 

Zülfü Livaneli, kendi siyasi görüşünü ise şöyle açıklıyor: 

“Oysa ben Marksist çizgiden gelen, bunu hayatıma rehber etmiş bir insanım.” 

Livaneli, bu defa bir Marksist olarak sözü Kılıçdaroğlu ile Selahattin Demirtaş’a bağlıyor. 

Diyor ki: 

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve HDP’nin sağduyulu siyaseti, Türkiye’ye iyiye doğru tarihi bir adım 

attırdı. Umarım genel seçimlerde de bu adımın devamı getirilir. 7 Haziran’da da böylesi bir 

zafer kazanılmıştı ama kan ve revanla bu başarıyı boğdular.”3 

Livaneli’ye göre, “solcu” tanımına uyan; Y-CHP ile HDP “sağduyulu” siyaset yapıyorlarmış! 

Livaneli dünya çapında bir sanatçıdır, itirazımız yok; siyasette de belli bir dönemde görev 

aldı. 

Dolayısıyla sözlerinin yankı bulması son derece doğaldır. 

Başlattığı tartışma, görsel ve yazılı medyada yeni konuların açılmasına kapıyı araladı. 

Yanlış anlaşılmaları önlemek için sanırım Şirin Payzin’in konuğu oldu ve devam etti. 

“Sol”un yeniden tanımlanması konusunda görüş birliği içerisinde oldukları vurgulandıktan 

sonra: 

“Sol, sadece sınıf mücadelesi demek değil, kadın hakları, çevre hakları demek, yok olan 

dünyamızı kurtarmak, silahlanmaya, savaşlara karşı çıkmak demek…” diyerek, yeni tanımını 

kamuoyuna sundu… 

Şu “yeni” sözcüğünü nerede görsem, ortaya yeni olmayan bir şeylerin geleceğinden adım 

gibi eminim. 

Bu yeni sol tarifinin de ne kadar taraftar bulacağını kısa zamanda öğreneceğiz… 

 
2 https://t24.com.tr/…/zulfu-livaneli-deniz-baykal… 

3 https://www.gazeteduvar.com.tr/zulfu-livaneli-chpnin… 

https://t24.com.tr/haber/zulfu-livaneli-deniz-baykal-kurtleri-alevileri-ezilenleri-sevmez-chp-nin-baykal-gercegiyle-hesaplasmasi-sart,963407?fbclid=IwAR0R2iLP2Ay9Q_p1fSZ16riS_r_z5cU9hBX7oTEWbIHV8ysHQpqk7xN98j
https://www.gazeteduvar.com.tr/zulfu-livaneli-chpnin-baykal-gercegiyle-hesaplasmasi-sart-makale-1527348?fbclid=IwAR0R2iLP2Ay9Q_p1fSZ16riS_r_z5cU9hBX7oTEWbIHV8ysHQpqk7xN


Bu sohbette öne çıkartılan bazı çarpıcı cümleleri aktarmadan geçmek istemiyorum. 

Livaneli: 

“Türkiye’nin geleceğinde lider olarak İmamoğlu ve Demirtaş’ı görmek isterim” vurgusundan 

sonra “ulusal sol diye bir şey olamaz” dedi. 

Livaneli, daha başlamadan kendi tarifi ile çelişti! 

Demek istedi ki: 

Ulusal planda; sınıf mücadelesi, kadın hakları ve çevre hakları savunuculuğu; yok olmakta 

olan dünyayı kurtarmak için bir şeyler yapılamaz; silahlanmaya ve savaşlara karşı 

çıkılamaz… 

Başka bir söyleyişle: 

Solcu olmak için “evrensel planda” yürüyen bu mücadelelerin içerisinde olmak gerekir diyor. 

Çok kitap okuyan ve yazan Sayın Livaneli’nin, sözünü bölmek istemezdim ama kendimi 

tutamıyorum, burada araya girmek zorundayım: 

Mustafa Yıldırım’ın “Sivil Örümceğin Ağında” adlı yapıtını okusaydı çok şeyler öğrenecekti. 

Görecekti ki, evrensel planda o saydığı mücadeleleri veren örgütlerin neredeyse tamamı, 

ABD Kongresinden fonlanmaktadırlar. 

Dolayısıyla tümü emperyalizmin kontrolü altındadır! 

Sayın Livaneli, bu fikirleri ile bizlere ABD’nin kuyruğuna takılmayı öğütlediğinin farkında bile 

değil! 

Livaneli’nin bu söyleşide ifade ettiği: 

“Kürtlerin çoğunlukla yaşadığı illerde muhtariyet verilir, özerklik” şeklindeki düşüncesini, 

“Apo’nun heykelini dikeceğiz, heykelini” diyerek, gerçek amacını cesaretle ortaya koyan eski 

HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “sağduyulu” siyaset anlayışı ile pek de uyumlu 

görüyorum. 

Livaneli, terör örgütü PKK’nın propagandalarının etkisi altında kalmıştır. 

“Marksist düşüncelerimden en ufak bir sapma yok” diyerek siyasi görüşünü özellikle 

vurgulayan eski Yargıtay Başkanının oğluna birkaç soru sormak istiyorum: 

Anladığımıza göre; Kürtlere çoğunlukla yaşadıkları illerde, “özerklik” verilmesinin iyi bir 

çözüm olacağını düşünüyorsunuz. 

Peki, Türkiye’de yaşayan diğer etnik ve dinsel gruplar: 4 Zazalar, Araplar, Ermeniler, Rumlar, 

Yahudiler, Süryaniler, Nasturiler, Keldaniler, Yezidiler, Bahailer, Aleviler, Lazlar, Hemşinliler, 

 
4 https://www.idefix.com/…/Etnoloji/urunno=0000000224826 

https://www.idefix.com/Kitap/Turkiyede-Yasayan-Etnik-ve-Dinsel-Gruplar/Cemal-Sener/Arastirma-Tarih/Etnoloji/urunno=0000000224826?fbclid=IwAR14_8NfbcNxf6gzLhTydgaoUi_LNfHSJcxyJPq9y36s78pFIyiacNllDE


Çerkesler, Gürcüler, Arnavutlar, Pomaklar, Gacallar, Sudanlılar, Estonlar, Molokanlar, 

Almanlar ve Polonezler için de aynı çözümü öneriyor musun? 

Bu önerinizin bir an gerçekleştiğini düşünelim; ortaya çıkacak “federe devletin”, bugün 

yaşamakta olduğumuz sorunlarının hangisine nasıl çözüm olacağını neden 

söylemiyorsunuz? 

Uluslaşma sürecinde; İtalya’nın 320, İspanya’nın 400, Almanya’nın 500 ve Fransa’nın 600’ü 

aşkın sosyolojik farklılığı birleştirerek oluştuğunu da biliyor musun? 

Özerkliği, giderek de “bağımsız” bir devlet kurmayı amaçladıklarını gizlemeyen ayrılıkçı 

Kürtlerin, mücadelelerinin meşruiyetini “ulusların kaderini tayin hakkı” (self determinasyon 

hakkı)’na dayandırdıklarını biliyoruz. 

Ayrılıkçı Kürtler, varsayalım ki başarıya ulaştıklarında; sadece kendi kaderlerini mi yoksa 

birlikte yaşadıkları diğer grupların da kaderini tayin etmiş olacaklar? 

Sayın Livaneli’ye Birleşmiş Milletler’in, devletlerin toprak bütünlüğünün “self determinasyon 

hakkı”ndan daha önde olduğunu kabul ettiğini hatırlatıyorum… 

Ayrılıkçı Kürtler, “Neden Doğu Anadolu’da ayrı bir devlet kurmak istiyorsunuz?” sorusuna 

genellikle şu yanıtı veriyorlar: 

“Türklerle birlikte yaşama şartları ortadan kalktığı için”! 

Bir an için öyle olduğunu kabul edelim. 

Anadolu’nun diğer bölgelerinde yaşayan Kürtler, mallarını mülklerini bırakıp, Doğu’ya göç 

etmeyi kabul edecekler mi? 

Bunu kabul edecek bir tek Kürt gösterebilir misiniz? 

Hatta, ayrılığı savunan Kürtleri bile buna razı edemezsiniz! 

Buradan çıkan sonuç, aslında çözümün bizatihi kendisidir; Türkler ve Kürtler her yönü ile 

kaynaşmıştır ve ayrılık her iki taraf için de felaket olur. 

Batı’da Kürtlerle Türklerin birlikte yaşama ortamı nasıl varsa, aynı şekilde Doğu’da da vardır. 

Emperyalizmin uydu devletler kurarak, kendine uşak yaratma projesinden kaynaklandığı son 

derece açık olan “özerklik” fikrini, Türkiye’de yaşayan Marksistler asla savunamazlar… 

Bu durum karşısında Livaneli, Marksist filan değildir! 

*** 

Gelelim “yeni solculuk” tanımına: 

“Yeni CHP”nin fikir babalığını yaptığı bu kavramın hiçbir tutarlı yanı yoktur. 

Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin “sağa kaydığı” iddialarına verdiği yanıttan belli: 



“Hayır. Sağ, sol kavramları hangi yüzyıla ait? 18. yüzyıla ait. 18. yüzyılın kavramlarıyla 21. 

yüzyılın sorunları çözülür mü? Hayır.”5 

Bu anlayıştaki birinin “solcu” olmadığı ve olamayacağı son derece açık değil mi? 

Nitekim: 

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkarttığı ilk Cumhurbaşkanı Çatı 

Adayı “ekmek için” Ekmeleddin İhsanoğlu’dur. 

Bu zat, halen MHP Milletvekilidir ve “Cumhurbaşkanlığı Sistemine” geçilmesi için 

Referandumda “evet” oyu vermiştir… 

CHP Genel Başkanı sıfatı ile bir de Kılıçdaroğlu’nun İhsanoğlu hakkında söylediklerini 

hatırlayalım: 

“Bugün Ekmeleddin Bey cumhurbaşkanı olsaydı Ortadoğu’da bu felaket olmazdı. 

Ekmeleddin Bey, Türkiye’nin yetiştirdiği ender bilim insanlarından biridir. Başka ülkelerin, 

adına uluslararası yarışma düzenlediği, ödül verdiği bilim insanımızdır ama yeteri kadar 

anlatamadık.”6 

Devleti bu anlayıştaki birine teslim etmekte sakınca görmemiştir. 

Kılıçdaroğlu, aynı zamanda kendi fikir dünyasını önümüze sermiştir. 

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’den önce Abdullah Gül’ü aday göstermek istemişti; fakat bu 

planını İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında: 

“HDP’nin de içinde yer aldığı İYİ Parti, CHP ve SP’nin de bir araya gelerek hepimizin 

Abdullah Gül’ü çatı aday göstermemiz istendi” diyerek bozmuştu…7 

Böyle olduğunu daha sonra Ali Babacan, itiraf etti. 

Kılıçdaroğlu Gül için: 

“Sorumlu bir devlet adamı” çerçevesinde “yaptığı açıklamalar son derece değerli, son derece 

önemlidir” dedi.8 

Hatta “Abdullah Gül tarafsız cumhurbaşkanlığı yaptı. Saygı duyuyorum” bile demiştir…9 

Zülfü Livaneli’nin solculuğu, “sağduyulu” siyaset yaptığını söylediği Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 

çok da farklı değildir. 

Bu nedenle ondan solculuğun ne olduğunu öğrenecek değiliz… 

 
5 https://www.gercekgundem.com/…/kilicdaroglundan-chp… 

6 https://www.yenisafak.com/…/kilicdaroglundan-erdogana… 

7 https://www.sabah.com.tr/…/aksenerden-abdullah-gul-itirafi 

8 https://www.haberturk.com/chp-genel-baskani-kilicdaroglu… 

9 https://www.aydinlik.com.tr/amiral-cetin-den-kilicdaroglu… 

https://www.gercekgundem.com/siyaset/205162/kilicdaroglundan-chp-saga-kaydi-diyenlere-yanit-kantin-solculari?fbclid=IwAR212sTu-5JplMWf2OhUbjBgJ0JwoSJc-bp_zPJsoW9KnI_rkX8CTkEHypY
https://www.yenisafak.com/gundem/kilicdaroglundan-erdogana-oy-veren-ihsanogluna-destek-3553443?fbclid=IwAR18SnuOGwc0q3K3rIqLvCyLh5JCTPvT3y691yPihJKqw7J3GjF8Tm
https://www.sabah.com.tr/video/turkiye/aksenerden-abdullah-gul-itirafi?fbclid=IwAR3YWDjJEhmsyizazBYBD-jjPjo_89uEJNEUYcEtDxf956hWWt1DKlAzTnQ
https://www.haberturk.com/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-gul-un-aciklamalarini-degerlendirdi-1940628?fbclid=IwAR1sANPhAHcUtPfM8DJmdGSvQ1a8y2W1Wy5ekegJuzNQKS6N-NhsrLw4Os4
https://www.aydinlik.com.tr/amiral-cetin-den-kilicdaroglu-na-abdullah-gul-tepkisi-politika-mart-2018-1?fbclid=IwAR1U3s9RqfcrTlnVUc3i9pbrkKVWGCN1Lc_AKVk4aRd0BSbz4POLzEuqUOM


*** 

Solculuğu Marksizm, Marksizmi de solculuk sanan Livaneli, “Atatürk solcu değildi tabii”10 

diyerek, çıtayı yükseltmiştir. 

Bu ifade bile, Livaneli’nin bu konuda ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. 

Atatürk’ün, özünde bir ekonomik sistem olan komünizmi (Marksizmi-Leninizmi) 

benimsemediği doğrudur. 

Kapitalizmi de benimsememiştir. 

Ulu önderimiz, “karma ekonomik sistem”11 adı verilen ayrı bir sistem önermiştir. 

Bugün dünyanın büyük ekonomileri, karma ekonomik sisteme yaklaşmakla, Mustafa Kemal 

Atatürk’ün ekonomik konularda da ne kadar ileri görüşlü olduğunun kanıtını ortaya 

koymaktadırlar: 

Kapitalizmin, “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” tezi çökmüştür. 

Kapitalizmin temsilcisi olan ABD, “mortgage krizi”ni12 piyasalara müdahale ederek 

aşabilmiştir. 

Aynı şekilde Çin, “devlet kapitalizmi” diye nitelendirilen ve komünizmle bağdaşmayan, 

kapitalizme de uymayan bir sisteme geçmek zorunda kalmıştır. 

Çin’in benimsediği bu sistem “karma ekonomik sistem”e daha yakın değil mi? 

Çin’de 188 bin çalışanı olan Huawei gibi dev şirketler, çalışanlarının malıdır; buna karşılık 

özel sektörün giremediği (stratejik) alanlarda Çin devleti vardır. 

Vaktiyle komünizmin temsilcisi olarak kabul edilen Rusya, sınıf mücadelesini terk etmiş, çoğu 

alanlarda özel mülkiyete izin vermiştir. 

Dolayısıyla Rusya için de karma ekonomik sistemi benimsemiştir, demekte bir yanlışlık 

yoktur… 

*** 

Peki, solcu kimlerdir, solculuk nedir? 

Bu soruya bazı sorular sorduktan sonra cevap vermek, daha doğru olur: 

Her aklına esen kendine göre bir “sol-solcu” tarifi yapabilir mi? 

Tarihsel süreç içerisinde “solun rolü”, tarifi içerisinde olmazsa eğer, bu doğru bir tarif olabilir 

mi? 

 
10 https://aydinlik.com.tr/livaneli-ataturk-de-solcu-degildi… 

11 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/171 

12 https://www.bddk.org.tr/Duyuru/EkGetir/325?ekId=327 

https://aydinlik.com.tr/livaneli-ataturk-de-solcu-degildi-250166?fbclid=IwAR18SnuOGwc0q3K3rIqLvCyLh5JCTPvT3y691yPihJKqw7J3GjF8TmnvfpQ
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1713571?fbclid=IwAR1i62r0yv3diIXm49zKHhcIhrzHYWxJV_J2QndaUeM5JLMVOY7c9xpaDKs
https://www.bddk.org.tr/Duyuru/EkGetir/325?ekId=327&fbclid=IwAR1ktZH3QRZ5Ge3SQKl-OBeHyWN--FeS6-r-P1w0Exl98Lh1m4EXw3EZid0


“Liberal sol” diye bir kavram ne derece doğrudur? 

“Ulusal sol”, “evrensel sol” gibi kavramlar, solculuğun tarifini anlaşılmaz kılmıyor mu? 

“Türk solu”, “Kürt solu”, “Amerikan solu”; solculuğu “milliyetçilik” ile tarif etmiyor mu? 

Milliyetçilikle solculuk çelişmez! 

Solcular: 

Nazım Hikmet’in, “Memleketimden İnsan Manzaraları”adlı şiirinde anlatılan kahramanlardır. 

Düşman işgaline karşı savaşan, özgürlüğü ve vatanı için canını ortaya koyan yurt severlerdir. 

İnsanlık için iyi ve güzel olan her şeyi isteyenler ve bu uğurda mücadele edenlerdir… 

*** 

Solculuk: 

Emperyalizme ve her türlü sömürüye karşı olmayı, 

Tam bağımsız bir ülke için mücadele etmeyi, 

Emeğin ve emekçinin yanında olmayı, 

Zalime ve zulme karşı direnmeyi, 

Her türlü haksızlığa karşı koymayı, 

İnsanları düşünce ve inançları yüzünden ayrıştırmamayı, 

Kanunlar önünde eşitliği savunmayı, 

Temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan devlet istemeyi, 

Azınlıkta kalan fikirlerin örgütlenmesini ve çoğunluk haline gelmeleri önündeki tüm engellerin 

kaldırılmasını benimsemeyen harika bir dünya görüşüdür… 

Ben solcuyum ve bu yönümle övünüyorum… 



 

AFGANİSTAN’DA NE İŞİMİZ VAR? 

4 Temmuz 2021 

Bu sorunun en doğru cevabını bulabilmek için Afganistan’ı biraz tanımak gerekir. 

Bir de “Rusya ile ABD’nin Afganistan’da ne işi vardı” sorusunun cevabını bilmek tabii ki… 

14 Nisan 1988 ‘de Cenevre’de, Afganistan, Pakistan, SSCB ve ABD temsilcileri anlaşmalar 

düzenlediler ve Afganistan’ın iç işlerine karışmama konusunda uluslararası garantiler ilan 

ettiler. 

Afganistan’ın “iç işlerine” kimlerin karıştığı, bu anlaşmaların taraflarından zaten bellidir… 

*** 

Şimdi biraz geriye doğru gidelim: 

27 Nisan 1979’da gerçekleşen “darbe” ile komünizm yanlısı Afganistan Demokratik Halk 

Partisi’nin (AHDP) iktidara gelmesi üzerine; darbecilerin, geri kalmış ve neredeyse tümüyle 

İslamlaştırılmış toplumda, kısa sürede sosyalizmi inşa edeceklerine inanan SSCB, mevcut 

yönetiminin isteği üzerine, kapsamlı yardımlara başlamıştı. 

Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün yaptığı değerlendirmede; o gün için Sovyetler Birliği’ne 

dönük ve ne olduklarını açıklamadığı “gerçek tehditler de vardı” diyor. 



Yapılan yardımların “trajikomik hata” olduğunu da kabul ediyor1… 

*** 

Afganistan’da Yüzyıllara dayanan geleneklere, törelere ve dini temellere karşı darbe ile 

başlayan müdahale, komünizm karşıtlarının hükümete karşı mücadelesini fena halde 

ateşlendirip, iç savaşı başlattı. 

Dönemin ABD Başkanı Carter, gizli bir karar imzalayarak Afganistan’da hükümet karşıtı 

güçlerin desteklenmesine onay verdi. 

Bu noktadan sonra savaş, Afganistan toprakları üzerinde, fakat gerçekte SSCB ile ABD 

arasında devam etti. 

Bu savaşta 650 bin SSCB vatandaşı görev aldı; ne kadarının öldüğünü ise Ruslar hiçbir 

zaman söylemediler. 

86 kişiye kahramanlık unvanı verdiklerini ve 200 binden fazla kişiye hizmetlerinden dolayı 

madalya ve nişan taktıklarını ise açıkladılar… 

Yabancı kaynaklar, 9 yıldan fazla süren bu savaştan dönemeyen 15 binden fazla Rus 

subay ve erin olduğunu kayıt altına aldılar… 

*** 

Afganistan’a girmenin maliyeti, ABD ve NATO’ya 2 trilyon dolara mal olmuştur. 

İşgalden bu yana, Koalisyon güçlerine bağlı 3 bin 500’den fazla asker hayatını kaybetti. 

Sadece ABD’nin asker kaybı Mart 2020 itibariyle 2 bin 452’yi bulmuştur. 

Afganistan işgalinde, bugüne kadar resmi verilere göre 50 binin üzerinde de sivil hayatını 

kaybetti.2 

Rusya için de ABD ve NATO için de Afganistan önemli bir ülkedir… 

Bu yüzden Cenevre’de imzalanan anlaşmalarda SSCB ile ABD’nin de imzaları gözükür… 

*** 

Nitekim Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova diyor ki: 

“Türkiye’nin Afganistan’da asker bulundurması Taliban ile ABD arasındaki anlaşmaya 

aykırıdır.”3 

 
1 https://tr.sputniknews.com/analiz/201502171014023497/ 

2 https://www.evrensel.net/haber/430955/afganistan-birlikte-gittiler-birlikte-yenildiler-birlikte-cekiliyorlar 

3 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rusya-disisleri-turkiyenin-kabildeki-havalimaninin-guvenligini-

ustlenmesi-abd-taliban-anlasmasina-aykiri-olur-1845200 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftr.sputniknews.com%2Fanaliz%2F201502171014023497%2F%3Ffbclid%3DIwAR1bvz9Q4HUkn-btLGRiPrFlBWg18vzIH0yAqh6IGK_wvMwF804ynTwT2Fs&h=AT2dfubWfJCif8xArNFNjQJmfLhoeZLtgB-ZsGQbH8v8ZQP2zsc_SBVeMnbtyLClA0YpDli22WJuWt8xzqpL7qYGf4clNWWYORCCVPeBQ0EWBhXzjBSMU6czgWaSEQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.evrensel.net%2Fhaber%2F430955%2Fafganistan-birlikte-gittiler-birlikte-yenildiler-birlikte-cekiliyorlar%3Ffbclid%3DIwAR0bhnglKtp_USYiXe9NUGIqbz6Wx5Y3tIPsJdAOpThCdp_vgs9dI-4YTAQ&h=AT2dfubWfJCif8xArNFNjQJmfLhoeZLtgB-ZsGQbH8v8ZQP2zsc_SBVeMnbtyLClA0YpDli22WJuWt8xzqpL7qYGf4clNWWYORCCVPeBQ0EWBhXzjBSMU6czgWaSEQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cumhuriyet.com.tr%2Fhaber%2Frusya-disisleri-turkiyenin-kabildeki-havalimaninin-guvenligini-ustlenmesi-abd-taliban-anlasmasina-aykiri-olur-1845200%3Ffbclid%3DIwAR2NR933Jw16PZraVXAdSQRG911K6DdTB21fkggx9g7TtYFNE2FmsIQnt1A&h=AT2dfubWfJCif8xArNFNjQJmfLhoeZLtgB-ZsGQbH8v8ZQP2zsc_SBVeMnbtyLClA0YpDli22WJuWt8xzqpL7qYGf4clNWWYORCCVPeBQ0EWBhXzjBSMU6czgWaSEQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cumhuriyet.com.tr%2Fhaber%2Frusya-disisleri-turkiyenin-kabildeki-havalimaninin-guvenligini-ustlenmesi-abd-taliban-anlasmasina-aykiri-olur-1845200%3Ffbclid%3DIwAR2NR933Jw16PZraVXAdSQRG911K6DdTB21fkggx9g7TtYFNE2FmsIQnt1A&h=AT2dfubWfJCif8xArNFNjQJmfLhoeZLtgB-ZsGQbH8v8ZQP2zsc_SBVeMnbtyLClA0YpDli22WJuWt8xzqpL7qYGf4clNWWYORCCVPeBQ0EWBhXzjBSMU6czgWaSEQ


Benzer açıklamayı, Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulav’da 

yaptı.4 

Anlaşmayı imzalayanlar ABD ile Taliban’dır ama nedense sahiplenen Rusya’dır. 

Kişisel fikrimi söylüyorum: 

SSCB Afganistan’ı işgal ettiğinde ABD Taliban’a her türlü desteği vermişti; ABD Afganistan’ı 

işgal ettiğinde de Rusya Taliban’a her türlü desteği vermiştir. 

“Çalma elin kapısını, çalarlar kapını” atasözü, Afgan topraklarında ete kemiğe bürünmüştür. 

Sonunda iki süper devlet de Afganistan’dan “çekilmek” zorunda kalmışlar, meydanı 

Taliban’a bırakmışlardır. 

Bu anlamda terör örgütü Taliban’ı muhatap kabul edip, meşrulaştıranlar ABD ile Rusya’dır… 

*** 

Orta Asya’nın güneyinde; denize kıyısı olmayan bir ülke olan Afganistan’da, İran asıllı Peştun 

ve Taciklerle, Hazara ve Özbek Türkleri yaşamaktadır. 

Toplumun yüzde 3’ünü de Türkmenler oluşturmaktadır. 

Türk asıllı toplulukların genel nüfusa oranı, yüzde 21 (yaklaşık 9 milyon) kadardır. 

Nüfusun yüzde 99’u Müslüman olup, bunların yüzde 80’i Sünni’dir. 

Pakistan’daki medreselerde eğitim görmüş, savaş kaçkını Peştun mültecilerden oluşturulan 

ve radikal İslamcılığı benimseyen Taliban, Pakistan’daki en kalabalık etnik gruptur. 

1989’da Sovyet güçlerinin geri çekilmesinden sonra, merkezi hükümetin zaaflarından 

yararlanarak iktidara gelmişler ve ülkenin büyük bölümünü 5 yıl kontrolleri altında 

tutmuşlardır… 

Taliban’ın iktidarda olduğu 1996-2001 yılları arasında, kız çocuklarının eğitim görmesi 

yasaklanmıştı… 

*** 

Pek çok uluslararası kuruluşun üyesi olan Afganistan, satın alma gücü “paritesine” göre 72,9 

milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasılası ile dünyanın 96. büyük ekonomisi olmasına 

rağmen, 2018 verilerine göre kişi başına düşen milli gelir sıralamasında 186 ülke arasında 

169. sıradadır. 

Fert başına düşen milli gelir bakımından, dünyanın en yoksul ülkeleri arasındadır. 

 
4 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/putinin-afganistan-ozel-temsilcisinden-afganistan-aciklamasi-abdyi-

isaret-etti-1828087 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cumhuriyet.com.tr%2Fhaber%2Fputinin-afganistan-ozel-temsilcisinden-afganistan-aciklamasi-abdyi-isaret-etti-1828087%3Ffbclid%3DIwAR2ubgDV7bcyn6Z-W2X64Eh6dYu9ZtpgoRFrU5qWXNVfvFEFFiciNHlF12M&h=AT2dfubWfJCif8xArNFNjQJmfLhoeZLtgB-ZsGQbH8v8ZQP2zsc_SBVeMnbtyLClA0YpDli22WJuWt8xzqpL7qYGf4clNWWYORCCVPeBQ0EWBhXzjBSMU6czgWaSEQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cumhuriyet.com.tr%2Fhaber%2Fputinin-afganistan-ozel-temsilcisinden-afganistan-aciklamasi-abdyi-isaret-etti-1828087%3Ffbclid%3DIwAR2ubgDV7bcyn6Z-W2X64Eh6dYu9ZtpgoRFrU5qWXNVfvFEFFiciNHlF12M&h=AT2dfubWfJCif8xArNFNjQJmfLhoeZLtgB-ZsGQbH8v8ZQP2zsc_SBVeMnbtyLClA0YpDli22WJuWt8xzqpL7qYGf4clNWWYORCCVPeBQ0EWBhXzjBSMU6czgWaSEQ


ABD ve Koalisyon güçleri, 11 Eylül saldırılarının sorumlusu ilan ettiği El-Kaide’nin5, bu 

bölgede yerleşik olduğunu ve Taliban yönetiminin bunlara müdahale etmeyip, aksine kaynak 

sağladığı iddiasını ileri sürerek, 7 Ekim 2001 tarihinde Afganistan’ı işgal kararı almışlardır. 

ABD Başkanı George W. Bush, “terörle mücadele” politikası kapsamında El-Kaide lideri 

Usame Bin Ladin’in yakalanmasına kadar sürecek bu savaşı başlatmıştır. 

Aynı zamanda Taliban ve yandaşlarının da ortadan kaldırılması planlanmıştır. 

El-Kaide’nin kökeni, Sovyetler Birliği’nin Afganistan’a müdahalede bulunduğu döneme kadar 

dayanır. 

1988 yılında kurulmuştur, BM Güvenlik Konseyi, NATO ve AB gibi uluslararası kuruluşlar ile 

birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlanmıştır. 

Örgüt lideri Usame Bin Ladin, 2 Mayıs 2011 tarihinde ABD’ye bağlı kuvvetler tarafından 

öldürülmüştür… 

*** 

Afganistan’ı, 2 bin 500’ü ABD’den olmak üzere 36 üye ülkeden (Koalisyon) olmak üzere; 

yaklaşık 10 bin asker ile 20 yıla yakın işgal altında tutan ABD ve NATO, sonunda “çekilme” 

kararı aldılar. 

Büyük devletler yenilgilerini gizlemek için genellikle “çekilme” sözcüğünü kullanırlar. 

Daha anlaşılır bir ifade ile söylersek; SSCB gibi ABD, terör örgütü diye tanımladığı Taliban 

karşısında diz çökmüştür. 

Emperyalizm Asya’da bir kez daha yenilmiştir! 

*** 

Öyle ki, ABD, anlaşmayı Taliban ile yapmak zorunda kalmıştır!6 

Şubat 2020’de Katar’da imzalanan anlaşmada, eski ABD Başkanı Donald Trump da tüm 

ABD ve NATO askerlerinin 1 Mayıs tarihine kadar çekilmesini kabul etmişti. 

ABD Başkanı Joe Biden ise nisan ayında yaptığı açıklamada, askerlerinin tamamının 

çekilmesinin 11 Eylül’de tamamlanacağını açıklamıştı.7 

Brüksel’deki NATO Zirvesi sonunda, Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Afganistan’daki 

uluslararası Kabil Havalimanı’nın kontrolünün ve güvenliğinin NATO’da kalmaya devam 

edeceğini açıklamıştı. 

Bu kasamda: 

 
5  https://tr.wikipedia.org/wiki/El-Kaide 

6 https://tr.euronews.com/2020/09/13/katar-da-hukumet-ile-bar-s-masas-na-oturan-taliban-dan-afganistan-

da-18-sald-r- 
7  https://www.dw.com/tr/biden-sonsuz-sava%C5%9F%C4%B1-bitirme-zaman%C4%B1-geldi/a-57209062 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftr.wikipedia.org%2Fwiki%2FEl-Kaide%3Ffbclid%3DIwAR2yEOzps3BLwbMYXCEOibUX88bVIPD7ld6dsF0BqsiJ8kDvD3Bb1quE-bA&h=AT2dfubWfJCif8xArNFNjQJmfLhoeZLtgB-ZsGQbH8v8ZQP2zsc_SBVeMnbtyLClA0YpDli22WJuWt8xzqpL7qYGf4clNWWYORCCVPeBQ0EWBhXzjBSMU6czgWaSEQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2020%2F09%2F13%2Fkatar-da-hukumet-ile-bar-s-masas-na-oturan-taliban-dan-afganistan-da-18-sald-r-%3Ffbclid%3DIwAR0dL5xje3tZ4sQraLmSeqc3S12duzzHaXiVjf1VPPaMj-HkI8CvzYv_atY&h=AT2dfubWfJCif8xArNFNjQJmfLhoeZLtgB-ZsGQbH8v8ZQP2zsc_SBVeMnbtyLClA0YpDli22WJuWt8xzqpL7qYGf4clNWWYORCCVPeBQ0EWBhXzjBSMU6czgWaSEQ
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Katar’da İttifak bünyesinde Afgan özel güvenlik güçlerine ülke dışında eğitim verilecekmiş. 

Afgan güvenlik güçlerine maddi kaynak aktarılacakmış. 

Danışmanlık yapılmaya devam edilecekmiş. 

Havalimanı ile birlikte diğer bazı altyapıların güvenliği sağlanacakmış. 

Bu başlıklar, yenilgiye “çekilme” kılıfını uydurmaktır. 

Bunların nasıl hayata geçirileceklerini zaman içerisinde göreceğiz. 

İşte tam da bu noktada Türkiye devreye giriyor/sokuluyor!.. 

*** 

7 Mayıs’ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yaptığı açıklamada, ABD ve diğer güçler 

çekildikten sonra, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğinin Türkiye 

tarafından sağlanabileceği teklifi yapılmıştı. 

Ardından Pentagon Sözcüsü John Kirby, bu konuda Türkiye ile ön görüşmeler yaptıklarını 

ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararına saygı duyduklarını duyurmuştu.8 

Bu açıklamalar üzerine, Türk kamuoyunda yeni bir tartışma başladı: 

Bir kesim, ABD’nin Afganistan’daki “kara gücü” olmayalım demeye başladı. 

Bir kesim, Suriye’de düştüğümüz hatayı Afganistan’da tekrar etmeyelim diyor. 

Libya’da ne işimiz var, Suriye’de ne işimiz var, Irak’ta ne işimiz var nakaratını tekrar ederek 

bugünlere gelenler ise şimdi de Afganistan’da ne işimiz var diyor… 

Ağzı olan konuşuyor işte… 

*** 

Türkiye’nin Afganistan ile tarihsel bağları vardır. 

Afganistan halkının önemli bir kesimini soydaşlarımız oluşturuyor. 

Afganistan, ekonomisi ile dünya devlerini kuşatan Çin’e komşu bir ülkedir. 

Çin, arka bahçesi sayılan Afganistan’da, ABD’nin (veya ABD’ye yakın bir yönetimin) olmasını 

ister mi? 

Pekin yönetimi, Afganistan üzerinden Orta Asya, Pakistan ve İran’a ulaşmak istemektedir. 

Çıkış kapısıdır. 

Pekin’in tüm bu girişimleri, aslında 2013 yılında açıkladığı “Kuşak-Yol Projesi’yle de 

yakından ilişkilidir. 

 
8  https://www.trthaber.com/haber/dunya/pentagon-kabil-ile-ilgili-turkiye-ile-on-gorusmeler-yapildi-

587449.html 
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Bu büyük proje ile bağlantılı olarak, 15 Mayıs 2017 tarihinde iki ülke arasında ticaretin 

geliştirilmesi ve gümrük alanındaki aktivitelerin kolaylaştırılmasını hedefleyen gümrük 

işbirliği anlaşması imzalanmıştır9… 

*** 

Daha da önemlisi: 

Dünyadaki eroin üretiminin yüzde 90’ı Afganistan’da yapılmaktadır.10 

Afyon üretimi, dünyada yoğun olarak iki bölgede gerçekleştiriliyor. 

Bunlar; Altın Üçgen ve Altın Hilal olarak anılıyorlar. 

Altın Üçgen içinde yer alan ülkeler; Burma, Tayland, Laos ve Vietnam. 

Altın Hilal’de ise İran, Pakistan ve Afganistan’dır. 

Uyuşturucu üretimi bile, tek başına Afganistan’ın kontrolünün ne kadar önemli olduğunu 

göstermeye yetiyor da artıyor bile… 

*** 

Bu uzunca tanıtımdan sonra, kısaca bir iki hususa temas ederek bitiriyorum: 

Büyük ve köklü devletlerin sürekli dostlukları ve düşmanlıkları olamaz, gerçeğini aklımızın bir 

köşesinde tutarak yüksek sesle düşünmeye başlayalım. 

ABD ve NATO dostumuz mudur düşmanımız mı sormuyorum, çünkü gereksiz bir sorudur. 

Rusya ile ABD ve müttefiklerinin Afganistan’da yenildikleri ve Asya’nın bu önemli 

coğrafyasında ciddi bir boşluk yarattıkları tartışmasızdır. 

Yenilen büyük devletler, genellikle kendilerine yakın bir yönetimi iş başına getirerek 

çekilirler. 

Çekildikleri ülkedeki çıkarlarını ise işbirlikçileri aracılığı ile sürdürmeye devam ederler… 

NATO’daki görevleri nedeniyle Afganistan’da bulunan fakat oradaki askeri operasyonlara 

katılmayarak –sadece insanı amaçlı işlerde görev almıştır- Afgan halkının sempatisini 

kazanan Türkiye Cumhuriyeti’nin, bir ayağının Asya’ya sağlam basmasını sağlayacak olan 

bu yeni görevi, sulandırmak akılsızca bir iştir. 

Emperyalist ülkelerin çekilmek zorunda kaldığı önemli bir ülkede, 

Türkiye’nin varlık göstermesi, her şeyden önce süper güçlere karşı elimizi güçlendirir. 

Uluslararası alanda, itibarı yüksek olan Türkiye’nin sözü daha çok dinlenmeye başlanır. 

 
9 https://www.ankasam.org/cinin-kusak-yol-projesinde-afganistanin-rolu/ 

10 http://www.olaganustukanitlar.com/dunyadaki-eroin-uretiminin-%90indan-afganistan-sorumlu/ 
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Akdeniz’deki çıkarlarımızdan, Afrika’dakilere, oradan Karadeniz’e kadar ekonomik, siyasi ve 

askeri hedeflerimize daha çok yaklaşmış oluruz. 

Türkiye “çekim merkezi” haline gelir… 

*** 

Bu kadar basit meseleyi göremeyen siyasi partilerin, Türkiye’yi yönetmek üzere halktan yetki 

istemeleri gerçekten acı ve üzüntü vericidir. 

Taliban’ın, Türk askerini Afganistan’da istememesini, “egemen devlet” görüntüsü vermek için 

yapılmış bir açıklama olarak anlamak gerekir. 

Rusya ve ABD’nin Afganistan’da yaptıklarından sonra, Afgan halkının en kolay kabulleneceği 

güç Türk Silahlı Kuvvetleridir… 

Bugün itibariyle Türkiye’de 500 binin üzerinde Afganlı mülteci barındığını da unutmamak 

gerekir. 

Bu olgu, Türkiye’nin Afganistan’daki en etkili silahı olarak değerlendirilebilir… 

Afganistan’da iç savaşın devam etmesi ise, AB’ye özellikle de Macaristan’a 

yeni göç dalgalarının geleceği anlamına gelir. 

Böyle bir gelişmeyi istemeyen AB, Afganistan’da iç savaşın bitirilmesini, ABD’ye ve diğer 

NATO üyelerine dayatmıştır… 

Bu dayatmanın bir diğer adı da yenilgiyi kabullenmektir… 

*** 

Bu gelişmelerin ortaya çıkarttığı yeni durumu, Türkiye bir fırsat olarak değerlendirebilir: 

Türk Silahlı Kuvvetlerini NATO’nun Asya’daki “kara gücü” haline dönüştürmemek için ulusal 

çıkarlarımız çerçevesinde olayları değerlendirmek ve 83 milyon Türk halkını; tek bir yürek ve 

tek bir yumruk gibi hareket ettirmek gerekir. 

Bunun için iktidar ile muhalefetin “hep bir ağızdan türkü söylemesi” gerekir. 

Muhalefet, söylemleri ile iktidarı cesaretlendirmelidir. 

Tüm sivil toplum örgütlerinin, ulusal konularda hükümete destek vermeleri gerekir. 

Ancak öyle olursa, yöneticilerimiz de küçük çıkarlarını ülke çıkarları ile değiştirmek gibi 

hatalı yollara sapamazlar. 

Böyle politikalar Devlet Politikası olarak kabul edilmelidir… 

Bu yüzden “Türkiye’nin Afganistan’da ne işi vardır” sorusu yerine, TÜRKİYE’NİN 

AFGANİSTAN’DA ÇOK İŞİ VARDIR diyerek kollarımızı sıvayıp, derhal işe girişmemiz 

gerekir… 

Son derece açıktır ki: 



Emperyalizm bir kez daha Asya’da yenilmiştir ve bu durumu doğru değerlendirmemiz 

gerekir… 

Türk askerlerinin Afganistan’daki başarısı; Asya’daki diğer Türk devletleri ve toplulukları 

ile kalıcı ilişkiler kurmamızın kapısını aralayacak; yıllardır “hayal” gibi gördüğümüz 

“dayanışma” için hiç olmayacağı kadar “artı güç” toplanmasını sağlayacaktır… 

 



 

“PARTİMİ” BULDUM!.. 

20 Haziran 2021  

Yoksa halim dumandı! 

Haftalardır ben de iktidar ve yandaşları gibi aynı konuya kafa yoruyorum. 

İnanın ne olur; bu defa şaka yapmıyorum! 

Mafya Lideri Sedat Peker’in oluşturduğu gündemi, ne yaparız da alt sıralara doğru iteriz 

diye düşünüp düşünüp duruyorum. 

Muhalif basın; işini gücünü bırakmış, sadece Peker’in iddialarını tartışıyor. 

Yandaş basının dili tutulmuş mu yoksa bir yerlere mi kaçmış, doğrusu onu bilmiyorum!.. 

*** 

Bir kez daha ortaya çıktı ki, Sosyal Medya ile baş etmek, sanal alanı kontrol etmek, öyle 

kolay değildir. 

“Erişim yasağı” koydunuz da ne oldu? 

“Z Kuşağı” diyerek alay ettiğiniz o gençler, gezi olaylarında güçlerini gösterdiler size. 

Korkunuzdan olmadık yakıştırmalar yaptınız üzerlerine. 

Kabul edin artık, hesaplarınız tutmadı… 

Bu defa akıllı olmanızı öneriyorum… 

Madara olursunuz… 



*** 

Bu hızla giderse, ithamlar Reis’e kadar uzanacak gibi. 

Sevseniz de sevmeseniz de Reis, Devletimizin başıdır; onun üzerinden 

Devletin itibar kaybetmesine gönlümüz razı olamaz. 

“İtibardan tasarruf olmaz” diye o öğretmedi mi bize? 

Çok sevdiğimizden değil, işte bu yüzden mecburuz girmeye devreye… 

*** 

Keşke yolsuzluk olayları “Milli Mesele” olarak önümüze getirilmeseydi! 

Daha şimdiden Sosyal Medyada “dedikodular” başladı bile: 

Neymiş efendim; “Türkiye’yi “sıcak para cenneti” kim yaptı?” sorusunu sormaya başladı bu 

densizler. 

Aklanmak üzere Türkiye’ye getirilen “kara para”yı, “sıcak para” olarak tarif edenler oluyor. 

Yok efendim; “kara para” uluslararası mafyanın elindeymiş. 

Yok efendim; “Varlık Barışı” Türkiye’yi “kara para” cenneti haline getirmiş. 

Milletin ağzı torba değil ki büzesin. 

Geçin bunları geçin!.. 

*** 

Sorgu-sual olmayınca, “nereden buldun?” sorusu da sorulmayınca ve dahi; vergisine-

algısına karışılmayınca; fötr şapkalı, yakası kalkık pardösülü, siyah takım elbiseli, 40’lı 

yaşlarında adamlar Türkiye’ye yerleşmeye başlamışlar. 

Vatandaşlık alanları bile var aralarında… 

Oy kullanabilecekler mi onu bilmiyorum henüz. 

Bu yazıda, Suriyeli mültecilere girmeyelim isterseniz… 

O konu biraz karışık da… 

*** 

Efendim bu tespitler yüzden: 

Ana Muhalefetin sanal lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağı 

Mafya’dır demeye başlamış. 

O da bir âlem. 

Hâlbuki aynı gemide; AKP ile MHP’den başkaları da var. 

Onların da bu yakıcı gündemin değişmesine birazcık katkıları olsa bari. 



Çekilmişler, tribünlere tiyatro seyrediyorlar sanki. 

Yazık edilmiyor mu bizi bugünlere getirenlere, yazık değil mi bu ülkeye?.. 

*** 

Kendi adıma konuşuyorum tabii ki, çok kafa yordum bu işe. 

Çalışmalarımı Necip Türk Halkının bilgisine sunacağım elbette… 

Telif hakkı filan, aklınıza bile getirmeyin. 

İstemiyorum, istemeyeceğim de. 

Paramount Oteli’nde tatil için rezervasyon da yaptırmayacağım. 

Bütün derdim: 

Dünya devletler ailesinin itibarlı bir üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, daha fazla 

hırpalatmadan bu müessif ortamın içerisinden çekilip çıkartılmasıdır. 

Elbirliği ile tabii ki… 

Yapabilir miyiz dersiniz!? 

Yemin ederim, sadece ve sadece Yüce Devletimizin itibarını düşünüyorum… 

Zira ben kul değil, özgür bir yurttaşım kendimi bildim bileli… 

Bunu deneyeceğim şimdi… 

*** 

Başlayalım o zaman: 

1.) Aynı gemide seyahat edenlerden en kalabalık olanlarının siyasi partisi olan 

AKP; Saltanat’ın geri getirilmesi için bir Anayasa değişiklik teklifi hazırlayıp, tartışmaya 

açsın diyorum. 

2.) İkinci ortak MHP; son Halife Abdülmecit Efendinin yüce makamını kutsamak 

adına, halifeliğin ihyasına engel olan, 3 Mart 1924 tarihli 431 yasanın kaldırılması için bir 

teklif hazırlasın. 

3.) Büyük ortağın sağında ve solunda oturan küçük ortaklar -isimleri kalsın- uzmanlık 

alanlarına göre; aşağıdaki “Kanun Teklifleri Havuzu’ndan” dilediklerini seçsinler. Aynı teklif 

üzerinde itişip kalkışırlarsa eğer, kimin hangi konuda çalışacağı, siciline bakılarak veya kura 

ile belirlensin. 

“Torba” da denebilecek Kanun Teklifleri Havuzu’na atılan; seçilmesi öncelikli ve hassasiyeti 

yüksek olan başlıca kanun teklifi taslaklarımız şunlardır: 

a.) Kadınların seçme ve seçilme hakkının, muhtarlık seçimleri ve apartman yöneticiliği ile 

sınırlandırılması hakkında kanun, 

b.) Kadınların çalışma hakkının kocalarının iznine bağlanması hakkında kanun, 



c.) Kadınların mirastan alacağı payın, şer’i hükümlere göre düzenlenmesi hakkında kanun, 

d.) Birden çok kadınla evliliğe izin ile imam nikâhının müezzinler tarafından da yapılması 

hakkında kanun, 

e.) Kız çocuklarının 9 yaşında evlenmelerinin ve üç çocuk yapıp ev hanımı olarak işlerini 

evlerinde idame ettirmeleri hakkında kanun, 

f.) Kuran kurslarının ilköğretimden önce ve yedi yıl zorunlu olması hakkında kanun, 

g.) Kuran’ın Türkçe çevirilerinin ivedilikle toplatılması hakkında kanun, 

h.) Türkiye’nin “beka sorunları”nın tespiti için “yüksek istişare komitesi” kurdurulması 

hakkında kanun, 

i.) Emperyalizmle mücadele konusunda deneyimli şahsiyetlerle özdeşleşen 

tüzelkişiliklere, örtülü ödenekten yardım edilmesi hakkında kanun, 

j.) PKK, FETÖ, DHKP-C ve IŞİD gibi terör örgütleri ile mücadelede şehit düşenlerin yakınları 

ile gazi olanlara; vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun, 

k.) 16 Temmuz 2016 tarihinden sonra iktidar partisine üye olanların, öncelikli olarak 

ve sınavsız kamu hizmetlerine alınmaları ile ailelerinin kamuya ait sosyal tesislerden bila 

bedel yararlanması hakkında kanun, 

l.) Latin harflerinin kaldırılarak üç ay içerisinde Arap harflerine dönülmesi için “Mısıroğlu 

Mektepleri” açılması hakkında kanun, 

m.) Yüksekokul ve üniversitelerde yabancı dil olarak Türkçe ile birlikte Kürtçenin de 

okutulması hakkında kanun, 

n.) Sultan Abdülhamit ve Sultan Vahdettin gibi tarihi şahsiyetlerin isimlerinin içerisinde yer 

aldığı ve şükranlarımızı derinden sunduğumuz yeni ve çağdaş bir “andımız 

metni” hazırlanması için yarışma düzenlenmesi hakkında kanun, 

o.) Kamu kurum ve kuruluşlarından “T.C.” simgesinin kaldırılması ile “Ne Mutlu Türküm 

Diyene” özdeyişlerinin yurt sathında üç hafta içerisinde silinmesi hakkında kanun, 

p.) Atatürk’ün büst ve heykellerinin iki hafta içerisinde Ankara’daki bir müzede toplanması 

hakkında kanun, 

q.) Başta Atatürk olmak üzere, bütün Kurtuluş Savaşı kahramanlarının adlarının; cadde, 

sokak, park, meydan vb. gibi yerlerden kaldırılması hakkında kanun, 

r.) Hafta tatili gününün eskiden olduğu gibi Cuma’ya alınması ile eski metrik ölçülerin 

kullanılması hakkında kanun, 

s.) Demokrat Parti zamanında çıkarılan 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar 

Hakkında Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi. 

t.) Her dereceli okulda ve üniversitelerde din derslerinin zorunlu olarak okutulması hakkında 

kanun, 



u.) Tekke, türbe, dergâh ve zaviyelerin açılması hakkında kanun, 

v.) 2023 tarihine kadar Devlete karşı işlenen tüm suçların affedilmesi hakkında kanun, 

w.) Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu ile Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay gibi 

miadı dolmuş anayasal kurumların alayının kaldırılması hakkında kanun… 

… 

Yukarıda bir kısmı listelenen ve aynı anda verilmelerinin çok daha etkili olacağını 

düşündüğüm Anayasa ve yasa değişiklik tekliflerinin taslak metinlerini dahi hazırladım. 

“Bir görelim bakalım” denilmesi halinde, ilgililere bu metinler “word formatı”nda elektronik 

ortamda gönderileceklerdir. 

Cumhur İttifakı’nın bileşenlerine, paket haline getirilmiş bu yasa tekliflerine 

sadece imza atmak kalıyor. 

TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop’tan, özellikle bu tekliflerin komisyonlardan süratle 

geçirilip, genel kurula indirilmelerini rica edeceğim… 

Genel Kurul’da sayın vekillerimizin zor bir işleri kalmayacağını garanti ediyorum. 

Sadece, grup başkanlarına bakılarak parmak kaldırılacak, hepsi o kadar. 

İşari oy kullanılacak tabii ki!.. 

Merak etmeyin, kimse bir tarafa kıvıramaz! 

Siz bakın o zaman, el mi yamandır bey mi yaman!.. 

*** 

Bütün bunlara rağmen, Suç Örgütü Lideri Sayın Sedat Peker’in belirlediği ve muhalefetin 

tartışmadan benimsediği bu yakıcı gündemi değiştiremiyor veya alt sıralara itemiyorsak, 

geriye yapabileceğimiz iki şey daha kalıyor: 

Birincisi: Bundan böyle Sayın Peker’in videolarını izleyenleri; onun ortaya attığı iddiaları 

konuşanları, suçlamalarından yola çıkarak hükümeti yargılayanları, Diyarbakır analarını 

görmezden gelmekle, Mavi Vatan’a ihanet etmekle, PKK/PYD’ye göz kırpmakla, Montrö 

Boğazlar Sözleşmesi’ni tartışmaya açan ve CFR’ye bağlı oldukları (!) kesin olarak kanıtlanan 

104 emekli amiral ile 126 emekli büyükelçinin peşinden giderek Devletimizin ali menfaatlerine 

zarar vermekle; 

Ve dahi; emperyalizme uşaklık yapmakla, Mehmetçik’i arkadan vurmakla suçlayacağız… 

Bu şekilde dikkatleri “beka meseleleri” üzerinden çevirip, Peker’i gündemden 

düşürebileceğimizi planladım. 

Hatta: Kafasında savunma hazırlamaya çalışan vatandaşlar için de ilave aşı paketlerim var: 

Onlara “Avrasya Tüneli’ni, otoyolları, boğaz köprülerini, hava limanlarını kim yaptı?” sorusunu 

soralım diyorum. 



Nankörleri teşhir etmek, yap-işlet-devret modeli ile yaptırılan ve devlet garantisi verilerek 

onlarca yıl işletilecek olan yatırımları hangi yönüyle olursa olsun eleştirenlerin “vatan 

sevgisini” tartışmaya açalım; bu şekilde iki ayaklarını bir pabuca sokacağımız yurdum 

insanının, suç örgütü liderinin sözlerini aklına getirmesine fırsat vermeyelim. 

Bütün bu yoğun çalışmalarımıza rağmen, gündemi değiştiremiyorsak; daha etkili olduğuna 

inandığım ve günde en az üç doz halinde uygulanması gereken ikinci seçeneğin uygulamaya 

konulmasını öneriyorum… 

*** 

İkinci Seçenek en kolay ve en etkili yol gibi görünüyor: 

Yüzer bin kişilik gruplar halinde, Sayın Peker’in kuracağı partiye üye oluyoruz! 

Mümkündür! 

“Nasıl yani?” diye soru sormayı bırakın da dinlemeye devam edin. 

Parti diyorum parti, siyasi partiye üye oluyoruz! 

Fikir babası ben olduğum için, bana sıradan bir parti üyeliği yerine, herhalde bir mahalle 

delegeliği verirsiniz! 

Partinin adı için de çok düşündüm çok: 

“Lan Siz Adam Mısınız?” olabilir; “Ulan Sizi İğnenin Deliğinden Geçireceğim” de fena 

sayılmaz? 

Farklı önerileri olanlar varsa, onları da ikinci kurultayda dinleyeceğiz elbette ki. 

İçerisinde mutlaka, “lan” veya “ulan” sözcükleri olsun diyorum… 

Bu kadarı bile, ilk genel seçimde yüzde 26’dan başlatır bizi!.. 

Peker’in sözcülüğünü yapan Y-CHP’yi hesaba katmaya zaten gerek kalmadı. 

Hamdolsun!.. 

*** 

Farkında olduğunuz gibi: 

Bu aralar muhalefet liderlerini dinleyenler, sadece binlerle ifade edilirken; Sayın Sedat Peker’i 

dinleyenlerin sayısı 100 milyonu aştı. 

Bu potansiyeli heba edecek değiliz herhalde. 

Sayın Peker, elini çabuk tutup da partiyi bir an önce kurarsa, ana muhalefetin tabanı ile 

kararsızları partisinde toplayacak gibi. 

Acı bir tespit ama gerçektir maalesef. 

Kamuoyu yoklamaları da öyle diyor! 



Nedenini hiç düşündünüz mü yol arkadaşlarım? 

100 milyon diyorum, sadece izleyici sayısıdır bu rakam, n’aber!.. 

*** 

Peker’in, yeni videolarını sabırsızlıkla bekleyen bir arkadaşıma sordum. 

Samimi düşüncesini şöyle aktardı, paylaşıyorum: 

19 yıldır Reis’in fırçalarından bıktık usandık. 

Olur-olmaz şeylere kızıp azarlıyor bizi; biz ona oy vermekten başka ne yaptık! 

Muhalefet partileri ise pısırık. 

Reis fırçalamaya başlayınca, onlar “lütfen gerilimi artırma” diye yalvarıyorlar. 

Masaların altına giriyoruz utancımızdan… 

“Haksız mıyım söyle” dedi bana… 

Ne yalan söyleyeyim, sustum!.. 

*** 

Hâlbuki kutuplaştırmak Reis’in varlık nedenidir. 

İnsanları ötekileştirerek icraat yapmayı sürekli öteledi. 

Bizzat kendinden duydum: ”Öfke bir hitabet sanatıdır” demişti. 

Buna rağmen, rakipleri “ortamı germe” diye rica ediyorlar… 

Şu akla bakar mısınız? 

Billahi, parti yöneticisi değil kalem efendisidir bunlar… 

*** 

Muhalefet sürekli kibarlığa verip alttan alınca, Reis’in önü açılıyor. 

Rabbim verdikçe veriyor ona. 

Küre-i arz’da bağırıp çağırmadığı hiçbir kesim kalmadı neredeyse. 

İlk defa bir mafya lideri parmak salladı Reis’e. 

O da dolaylı yoldan. 

Aşk olsun! 

“Lan” ve “ulan” ile başlayan cümleler kurmaya başlayınca, ortalığı bir sessizlik kapladı. 

Hükumetin en güçlü ikinci adamı olan İçişleri Bakanını, adeta “şamar oğlanı”na çevirdi. 

Büyük Reis’e, ha bire aba altından sopa gösteriyor, iyi mi? 



Nerede kaldı “Eyyy Amerika” diye başlayan efelenmeler!.. 

Şahsen özledim vallahi… 

*** 

Kim ne derse desin, Türk halkı 19 yıldır alıştığı bu üslubu yadırgamıyor. 

Hatta biraz da benimsedi denebilir. 

Yoksa sadece hoşuna mı gitti bilmiyorum, sormak gerekir. 

Türk halkının bir mafya liderine destek verdiğini söyleyemem! 

Suç sayılır büyük olasılıkla! 

Halkı aşağılamaktır diyenler de çıkabilir… 

Ne de olsa; “halkı kin ve düşmanlığa teşvik” ile suçlanmak moda oldu bu sıra!.. 

*** 

Öyle de: 

Dile getirilmesi gereken pek çok konuyu cesaretle gündeme getiren kim oldu? 

İsim vermeyelim, olur mu? 

Buna, Peker’in şansı mı diyelim yoksa şanssızlığı mı doğrusu bilmiyorum. 

Uzmanlar, yakında bunu da çıkarırlar ortaya… 

Bir gerçek var ki, onu söylemeden geçmek yakışmaz bana: 

Bu ara gündemi belirleyen Sedat Peker, muhalefetin rolünü çaldı iyiden iyiye. 

Bu kesin… 

Vekillerin takım halinde televizyon stüdyolarını doldurmaları bundandır zahir… 

*** 

Tamam, bitiriyorum, azıcık daha sabredin lütfen: 

Sayın Peker; 

Sayın Liderim; 

Sayın Genel Başkanım; 

Reisim Benim!.. 

100 milyonu aşan bu korkunç kalabalık arasından, beni fark edebildin mi acaba? 



Kürsünün 10 derece sağına doğru bak lütfen; girilmez işaretli trafik levhasının tam 

önündeyim.1 

İki elimi sallıyorum size; kır saçlı, başında kırmızı CHP şapkası olan adam benim… 

Elinizi bana doğru salladığınızı gördüm; çok mutlu oldum, minnettarım efendim. 

Tekrar tekrar teşekkür ederim. 

Lider dediğin böyle olur azizim… 

*** 

Nerede olursa olsun halkını görecek, seçmenin beklentilerine karşılık verecek lider dediğin. 

Bir emriniz olursa, başım-gözüm üzerinedir efendim. 

Bizim mahallede en az 20 oyum var benim, akrabanınkileri saymıyorum. 

Reisim! Bir şey mi emrettiniz, alkış sesinden duyamadım da. 

Siz nasıl diyorsanız öyledir şüphesiz. 

Biz bugünler için varız, daha ölmedik ki efendim. 

Şu an için biraz nakde sıkışığım da; malumunuz “pandemi” koşullarında yaşamaya 

çalışıyoruz… 

Yok, şimdilik öyle çanta ile istemiyorum; ileride belki olabilir, çok utanıyorum da! 

Hımmmm! Çok özür dilerim, sesimi merkez medyadan duyan mı oldu acaba? 

Haklısınız efendim; özel sorunumu anlatmamalıydım burada; ağzımdan kaçtı, affınızı 

diliyorum… 

Basın anlayışlı davranacaktır bu defa, bundan adım gibi eminim… 

Nasıl uygun bulursanız efendim, öyle olsun. 

Siz bilirsiniz efendim… 

*** 

Kabadayılık ne de yakışıyor üzerinize; helal olsun, yüreğimizin yağlarını erittiniz bugün. 

Ahhhh! 

Bir de ağız dolusu küfür etmeyi deneseydiniz! 

Ne iyi olurdu de’mi ama! 

Genel Merkezde ziyaretinize gelip, hayırlı olsun diyeceğim günü iple çekiyorum… 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=JmT8P7q3A1o 

https://www.youtube.com/watch?v=JmT8P7q3A1o


Başka bir emriniz olursa, ben hep buralarda olacağım. 

Elim kalem tutuyor tabii ki, dilim de dönüyor gördüğünüz gibi… 

Lütfen, cep telefonumu yardımcılarınızdan birine not aldırın: 0 (532) ******* 

Adımı ve Soyadımı yazıyorum: 



 

“İŞ ALLAH’A HAVALE”!.. 

13 Haziran 2021  

Esra Yılmaz, Mamak Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesiydi; 9 yıldan bu yana Başkanvekilliği 

görevini yürütüyordu. 

“Mızrak çuvala sığmıyor. Yolsuzluk var” deyip istifasını verdi. 

Yılmaz’ın sözleri, kamudaki çürümüşlüğün özeti gibiydi: 

“… ben sizi belediyedeki akraba çetelerinizle, maaşlarınızla, teşkilattan üstün işadamlarınızla 

baş başa bırakıyorum. Bir kadın olarak hakkımı helal etmiyorum.” dedi. 

Yolsuzluk, 

Akraba çeteleri, 

Teşkilat, 

İmtiyazlı iş adamları ve 

Maaşlar… 

Bir cümlede geçen ve her biri hakkında sayfalar dolusu yazılacak bu beş sözcük iskeletimiz 

oldu adeta. 

Bu beş sözcükle, şiir bile yazılır aslında. 

AKP’nin 19 yıllık geçmişini özetliyor bu beş sözcük. 

Şiir yazmayı beceremediğim için, düz yazıya geçiyorum… 



*** 

Asıl dikkatimi çeken, Esra Hanımın “Bir kadın olarak hakkımı helal etmiyorum” şeklindeki 

son cümlesidir. 

Gelecekten umutsuzluğunu ifade etmiştir… 

Bu haberin gazetelerde çıktığı gün, benzer bir yakınmayı CHP Sivas Milletvekili Ulaş 

Karasu’dan duydum: 

KYK kredilerine, Z Kuşağı’nın geleceğinin çalınmış olmasına, çiftçinin traktörüne haciz 

konulmasına, SMA hastalarının tedavi edilmeyişine, taksicinin kontak kapatmasına, esnafın 

kepenk indirmesine, çocukların aç yatağa girmesine kadar pek çok soruna vurgu yaptıktan 

sonra, iktidara şöyle seslendi: 

“Bir garibanın ettiği bedduaya yenileceksiniz.” 

Siyasi İktidara mensup bir siyasetçi, kendi partisinin yolsuz ve hukuksuz işlemlerinin 

hesabının bu dünyada; parti kongrelerinde, kurultayda ya da yargı organları önünde 

sorulacağına inancını kaybetmiş. 

Doğrudan işin içerisinde olduğu için bir ölçüde bu değerlendirmesini anlamak mümkündür. 

Peki, muhalefete mensup bir milletvekilinin aynı dili kullanmasına ne demeli! 

İktidarın hukuksuz ve haksız olan icraatlarının hesabının önce sandıkta, ardından yargı 

organları önünde mutlaka sorulacağını söylemesi gerekmez miydi? 

Muhalefet de işi Allah’a havale ediyorsa, halk bunlara güvenip de yetki verir mi?.. 

*** 

Hâlbuki yüce dinimiz idarecileri inançlarına göre değil, ehliyet ve liyakatlerine göre seçmemizi 

buyuruyor. 

Ve nihayet: 

Peygamberimiz Hz. Muhammet, kamu malına el uzatan bir taraftarının cenaze namazını 

kılmayarak dürüst bir insanın hangi değerleri önde tutulacağını, pratik yaşamda göstermiştir. 

Ve dahi: 

Kutsal Kitap; pek çok yerinde, zulme karşı gelmeyi, zalime direnmeyi öğütlemektedir… 

Hiçbir din, kulların kendi aralarında ve devletle olan hesaplaşmasını, öteki dünyaya 

bırakmamıştır… 

Devlet bunun için vardı!.. 

*** 

Ne yazık ki; Ana Muhalefet, siyasi iktidarı paylaşmak için en temel ilkelerden ödün vererek 

bu duruma gelmiştir. 



Bu yüzden de halka güven veremiyor. 

Örneğin, 7 Haziran 2015 seçimlerinde Mecliste çoğunluğu kaybeden AKP 

ile koalisyon kurabilmek için; ilkesizliğin, tutarsızlığın, karaktersizliğin en tipik örneklerini 

sergilemiştir. 

Y-CHP’nin aradan geçen 6 yıldan sonra, iktidarı Allah’a şikâyet etme noktasına gelmiş 

olması, acı ve hüzün vericidir. 

Yine de şükrediyoruz ki, şikâyetini Mafya’ya yapmıyor! 

7 Haziran seçimlerinden sonrası hiç aklımdan çıkmıyor: 

O tarihlerde Y-CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AKP ile koalisyon hükümeti kurabilmek için 

şöyle diyordu: 

“İntikamcı olmayacağız, devri sabık yaratmayacağız, beyaz bir sayfa açacağız.” 

O güne kadar ise AKP’yi; adaletsiz davranmakla, devleti yağmalamakla, kadrolaşmakla, 

yolsuzluk ve hırsızlık yapmakla suçluyordu… 

Bugün ise iktidardan hesap sormayı, öteki dünyaya bıraktığını açıkça söylememekle beraber, 

dolaylı cümlelerle ifade ediyor… 

*** 

AKP ile geçen 19 yılın sonunda, muhalefet de iktidara benzemeye başladı: 

Yağmuru dua ile yağdıracaklar, hükümeti beddua veya Mafya ile düşürecekler! 

Muhalefetin dili, mahalle camii müezzininden çok farklı değil… 

Bu yüzden diyorum ki: 

Önce muhalefeti olması gereken çizgiye getirmek gerekir. 

Kuvayı Milliyetçilerin partisini bu zavallıların elinden almadan iktidara alternatif yaratmak 

imkânsız görünüyor… 

*** 

Bir konu daha var; gözüme batan: 

Bildiğiniz gibi “haram” dini bir kavramdır. 

TDK Sözlüğüne göre; haram, din kurallarına aykırı olduğu için yasaklanmış olan, yenilmesi, 

içilmesi, yapılması, söylenmesi vb. uygun olmayan, dince yasak olandır. 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma Hutbesinde sigara ile ilgili olarak: 

“Yıllarca haram denilmediği için dikkate alınmayan sigara bağımlılığından insanlığı 

kurtarmamız lazım. Sigara haramdır ve her birimiz sigaranın haram olduğunu milletimize 

anlatmalıyız” dedi. 

Yıllarca “haram” denilmediği için ha! 



Peki, yıllarca “sigara içmek” için ne denmiştir? 

Ünle din bilginleri sigara için, genellikle “mubah” veya “mekruh”tur demişlerdir. 

Eğer nafakadan kesinti yapılarak sigara içiliyorsa, bu halde “israf ediliyor” denilerek; “israf 

haramdır” kuralından yola çıkıp, sigara içmeyi “haram” kapsamında değerlendiren görüşler 

de vardı.1 

Kuran’da açıkça yasaklanmamış bir konuda, kıyas yaparak hüküm kurmak ne derece 

doğrudur, tartışılır elbette. 

Bu konuya girecek değilim. 

Yasaklar konusu, herkesi ilgilendirir. 

Diyanet İşleri Başkanı, dince “yasak” olan bir şeye, yıllarca “yasak” denilmemiş diyor. 

Erbaş, bu fetvasıyla gelmiş geçmiş din adamlarının tümünü töhmet altında bırakmıştır… 

Evet, sigara kötü bir alışkanlık ve zararlı bir maddedir; buna kimsenin bir diyeceği yok. 

O başka bir konudur… 

*** 

Yüce Tanrı’nın yasaklamadığı bir hususu, din adına Ali Erbaş yasaklayamaz.2 

Üstelik Erbaş bu tutumunu, 2019 Şubat ayından bu yana ısrarla sürdürmektedir.3 

Bu yol açılırsa, pek çok yeni yasaklar din adına yaşamımıza sokulabilir. 

Ve bu yeni yasaklara uymayanlar, din adına “linç” edilebilirler… 

Sigara yasağının dinin emri olarak sunulması bizi bu nedenle ilgilendirir… 

Diyanet İşleri Başkanı’na Kâfirûn Suresi’ni hatırlatacak kadar densiz değiliz… 

*** 

Bu nedenle: 

Erbaş’ın bu tavrı, beni dini bir kavram olan “şirk koşma” ifadesini kullanmaya zorluyor. 

Kullanmıyorum tabii ki! 

En iyisi bu noktada sözü, uzmanına bırakmaktır. 

Bu yüzden sizleri (1) numaralı dipnotu okumaya davet ediyorum… 

 
1 https://www.fikriyat.com/ilahiyat/2020/06/24/sigara-haram-mi-sigara-icmek-mekruh-mu-sigara-icmek-

gunah-midir 

2 https://www.anayasa.gen.tr/sigara-haram-mi.htm 

3 https://diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/24366/sigaranin-haram-oldugunu-milletimize-anlatmaliyiz 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fikriyat.com%2Filahiyat%2F2020%2F06%2F24%2Fsigara-haram-mi-sigara-icmek-mekruh-mu-sigara-icmek-gunah-midir%3Ffbclid%3DIwAR3OdX7RjzXHwdCLEfWzD1uWsEr5WZ2VYsdJDKeW2SRp9aRpVqEXSOB-03o&h=AT1P7o-sVeTjNR_Rzzqc5eCp3xTIIzcfbpiYEgneYhZdlMBT1GNLizFTXTAhRU56ZFRoW38yQ0AVrPxKY21ddGQ-bD0a-wzU86voZkALs6WvVyCBCLcPjGdp6Todpg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fikriyat.com%2Filahiyat%2F2020%2F06%2F24%2Fsigara-haram-mi-sigara-icmek-mekruh-mu-sigara-icmek-gunah-midir%3Ffbclid%3DIwAR3OdX7RjzXHwdCLEfWzD1uWsEr5WZ2VYsdJDKeW2SRp9aRpVqEXSOB-03o&h=AT1P7o-sVeTjNR_Rzzqc5eCp3xTIIzcfbpiYEgneYhZdlMBT1GNLizFTXTAhRU56ZFRoW38yQ0AVrPxKY21ddGQ-bD0a-wzU86voZkALs6WvVyCBCLcPjGdp6Todpg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.anayasa.gen.tr%2Fsigara-haram-mi.htm%3Ffbclid%3DIwAR1kIdw0lShmK61ApUiKLhsTfY9KcthxdJs6fl3Z34wiissoEtVtGRH3ZN4&h=AT1P7o-sVeTjNR_Rzzqc5eCp3xTIIzcfbpiYEgneYhZdlMBT1GNLizFTXTAhRU56ZFRoW38yQ0AVrPxKY21ddGQ-bD0a-wzU86voZkALs6WvVyCBCLcPjGdp6Todpg
https://diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/24366/sigaranin-haram-oldugunu-milletimize-anlatmaliyiz


*** 

Aslında yapmaya çalıştığım, dini bir tartışmaya katılmak veya sigara ile ilgili görüşümü 

açıklamaktan çok daha fazlasıdır: 

Hırsızlık, yolsuzluk, adaletsizlik, kamu malına el uzatma, israf, zulüm, haksız kazanç, 

hukuksuzluk vb. gibi eylemler “haram” mıdır değil midir? 

Onları soruyorum. 

Bu konularda Diyanet İşleri Başkanlığı neden ağzını açmaz anlamıyorum? 

Merak ediyorum. 

Yaşamakta olduğumuz bu güzelim ülkede, son 19 yılda bu tür eylemler olmuş mudur ve bu 

eylemlerden kim veya kimler sorumludur? 

Elinde kılıçla yine kürsüye çıkıp, bir kez de onlardan söz edemez mi Sayın Diyanet İşleri 

Başkanımız? 

Yoksa yasak mıdır? 

Sayın Erbaş; 

Bir dahaki sefere “içkinin sahte olanı haramdır” diyebilir misin? 

O zaman arkanda dururum… 



 

“CIA, BİZİ DE YANILTTI”!.. 

6 Haziran 2021  

Muhalefetin ısrarı üzerine TBBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman 

Soylu’ya bir yazı yazarak: 

“Suç örgütü lideri Sedat Peker’den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var” iddialarınız 

üzerine; elindeki tüm bilgi ve belgeleri, hem adli makamlara hem de Meclis Başkanlığına 

gönderilmesini istedi. 

Sedat Peker, 9. Videosunda: 

“Benim her ay 10 bin dolar yolladığım bir milletvekili yok, daha çok yolladıklarım var” 

diyerek, Süleyman Soylu’nun iddiasını doğruladı ve açıklık getirdi. 

10 bin dolar alan siyasetçinin “milletvekili” olduğunu ve paranın da 10 bin dolardan daha fazla 

olduğunu söyledi. 

Biz yine de İçişleri Bakanının beyanlarını esas alarak yorum yapacağız… 

*** 

TBMM Başkanı çok doğru bir iş yaptı. 

Elbette ki, suç örgütünden para alan siyasetçinin kim olduğunu araştıracaktı. 

Ama Soylu’ya biraz ayıp etti. 

Koskoca İçişleri Bakanı, suç teşkil eden iddialarla ilgili bilgi ve belgeleri adli makamlara 

gönderilmesi gerektiğini bilmiyor mu? 

Devlet, İçişleri Bakanlığı üzerinden mafyaya muhatap yapılırsa, tartışmanın bu noktalara 

kadar geleceğini öngörmek gerekir. 



Bu aşamadan sonra, sessiz kalarak kamuoyunu yatıştırmak olanaksızdır. 

Konuşacaksınız, başka çareniz yoktur… 

*** 

Gerçeği olduğu gibi açıklamak, izlenmesi gereken en akıllıca yoldur. 

Peki, gerçek nedir? 

Hangi gerçeği açıklamak gerekir? 

Gerçeğin açıklanması halinde “Devletin ali çıkarları” zarar görür mü acaba? 

Bunun takdiri kimdedir? 

Bunlara benzer daha bir sürü soru var… 

Tümünü göz önünde tutup, kamuoyunu tatmin etmek şarttır. 

Zira seçmenin önüne gelecek ilk sandıkta, bu tartışmaların sonuçlara bayağı etkisi 

olacaktır… 

*** 

“Failde veya fiilde hata yapılmıştır” şeklinde açıklama yapılarak, kamuoyunu sakinleştirmek 

pek mümkün gözükmüyor. 

O zaman “fail” kimdir sorusu sorulacaktır. 

Bir kişiyi de bu olay için “kurban” etme mecburiyeti ortaya çıkacaktır. 

Var mı böyle bir “babayiğit”? 

Fiilde hata yapılmış denirse, o zaman da o milletvekili Peker’den her ay değil de bir defaya 

mahsus olmak üzere 10 bin dolar almıştı denmelidir ki, o zaman da bunun ne için verildiği 

sorulmaya devam edilecektir. 

Tabii ki, bu hikâyenin “borç aldı da geri ödedi” şeklinde bir devamı yazılabilir! 

Peki, failde veya fiilde hataya düşen kimdir? 

İçişleri Bakanı elbette. 

PKK’ya ve FETÖ’ye karşı sabah akşam operasyonları izleyen Sayın İçişleri Bakanı, yorgun 

olduğu esnada verilen bir istihbarat raporundan hatalı sonuçlar çıkartmışmış! 

Ve: 

Bunların doğru olup olmadığını teyit ettirmeye fırsat bulamadan, katıldığı televizyon 

programında o sözleri ağzından kaçırmıştır. 

Böyle bir dönüş yapılabilir mi? 

Yapılabilir elbet. 



Ben inanırım şahsen! 

Kadir İnanır da inanabilir muhtemelen. 

Ama “taban” ne der onu bilemem. 

Gerçi, büyük ve küçük reisler, Soylu’ya sahip çıktıktan sonra, taban da sahip çıkacaktır 

mecburen. 

Konu böyle kapanır gider mi ona bir şey diyemem işte. 

Zira benim de önerim olacak, az sonra gelecek önünüze, biraz daha sabredin lütfen… 

*** 

Peki, sizce dış dünya ne der bu hikâyeye? 

Eğer dış dünyayı da tatmin etmek istiyor ve en az itibar kaybıyla bu işin içerisinden çıkmak 

istiyorsanız benden yardım alacaksınız. 

Başka çareniz yok! 

Size diyorum size. 

Ne de olsa ben de eski bir İçişleri Bakanlığı mensubuyum. 

Üstelik de mesaimin tümünü Hukuk Müşavirliğinde geçirdim, sicil dosyamı getirtebilirsiniz 

önünüze. 

Tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki; sizin bu aşamada iyi bir avukata ihtiyacınız var… 

*** 

Ama bu konuya girmeden önce, bir iki hatırlatma yapmak istiyorum: 

2014 yılının Nisan ayında, The Washington Post gazetesi; ABD Senatosu’nun 6000 

sayfalık İstihbarat Komitesi’nin raporunu haber yapmıştı: 

Raporda, 2009’dan 2014’e kadar CIA’nın yürüttüğü faaliyetler anlatılıyordu. 

Konu, Bush döneminde sorgulama merkezlerinde mahkûmlar üzerinde daha önce 

açıklanmayan; mahkûmların buzlu suya atılmaları, kafalarının duvara 

vurulması uygulamalarıydı. 

CIA yetkilileri, raporun maddi hatalar ve yanıltıcı sonuçlarla dolu olduğunu savunuyor, Senato 

İstihbarat Komitesi ise soruşturma sırasında CIA’nın Senato’daki bilgisayarlara girdiğini ileri 

sürmüştü. 

(Başka bir ifade ile maddi hatalar ile yanıltıcı sonuçları rapora ekleyen CIA’dır demek 

istemişlerdi.) 



Bu tartışmalar üzerine, o ünlü gazete, haberi “CIA, ABD yönetimini yanılttı” şeklinde 

vermişti.1 

Devletin istihbarat örgütü, devleti yönetenleri yanıltmıştı! 

Bir yıl daha geriye gidelim: 

2013 yılının Mart ayında, BBC’de yayınlanan Panaroma programına göre; Irak’ın işgali 

öncesinde “Saddam Hüseyin Rejiminin kitle imha silahlarına sahip olduğu” kanısına 

varılmasında iki ajanın yalanları etkili oldu.2 

ABD için çalışan iki ajan, hazırladıkları gerçek dışı raporla Irak’ın işgaline neden olmuştu!.. 

*** 

Sonuç: 

İstihbarat örgütleri, (devletlerin ali çıkarları öyle gerektirdiği) bazı hallerde; gerçekle ilgisi 

bulunmayan raporlar ile hükümetleri, istemedikleri icraatları yapmaya zorlarlar veya 

hükümetlerin yapmak istediği ve kamuoyuna göre itibar kaybına sebebiyet verecek 

icraatları, zorunlu imiş gibi göstermek için meşruiyet zemini hazırlarlar. 

Ne kadar ağır bir cümle oldu ama! 

Yukarıda verdiğim iki örnek, devletlerin böyle raporlar hazırlattıkları, planlarını uygulamaya 

koyduktan sonra da “yanıltıldık” savunmasına sığınarak, kamuoyu desteğini almaya devam 

ettikleri çok görülmüştür. 

Nasılsa, istihbarat örgütlerini kamuoyu önünde ulu orta eleştirmek, özne belirterek suçlamak 

yasalarla engellenmiştir. 

Bu nitelikleri nedeniyle, istihbarat örgütleri siyasilerin itibar kaybetmelerini çoğu kez 

önleyebilmektedir. 

Buyurun size çarpıcı bir örnek daha: 

ABD’nin ilk siyahi eski Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri Bakanı Colin Powel, NBC 

televizyonunda katıldığı bir programda, bir sürü laf salatası yaptıktan sonra, “CIA, bizi 

yanılttı” diyerek işin içerisinden sıyrılıp çıkmıştır.3 

*** 

Bu uzun girişten sonra, gelelim asıl konuya: 

 
1 https://www.hurriyet.com.tr/dunya/cia-abd-yonetimini-yaniltti-26131252 

2 https://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/03/130318_irak_yalanlar 

3 https://www.tgrthaber.com.tr/haber/189370.html 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hurriyet.com.tr%2Fdunya%2Fcia-abd-yonetimini-yaniltti-26131252%3Ffbclid%3DIwAR1027HzyjJoJoLWrA7VHHOENH3TrHdVhmx8-oJs8p8cOgsz7t5FJ73knkc&h=AT2bJya2xiVPpz3UiF8ngd7apv2jm5O8sFM0FfbiSB97k2c3GwrtY4lsObI8ii9uCTuut5RgVLnO-wa7jI_y6NhEqZWQye2mweaxwyTTs_ay3s1NcxkYoF1Ln5ntKQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fturkce%2Fhaberler%2F2013%2F03%2F130318_irak_yalanlar%3Ffbclid%3DIwAR1rhY_OWaYX-3RZMu60FExjkTfVml_W_rp55aYXcu3KjonHsN0BfEnE-aA&h=AT2bJya2xiVPpz3UiF8ngd7apv2jm5O8sFM0FfbiSB97k2c3GwrtY4lsObI8ii9uCTuut5RgVLnO-wa7jI_y6NhEqZWQye2mweaxwyTTs_ay3s1NcxkYoF1Ln5ntKQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tgrthaber.com.tr%2Fhaber%2F189370.html%3Ffbclid%3DIwAR340arAUOpIbQvsgk0dCllvMWNm1EBOzBEKJ0QxVoAF7pIhbrSJAJeJ3Xs&h=AT2bJya2xiVPpz3UiF8ngd7apv2jm5O8sFM0FfbiSB97k2c3GwrtY4lsObI8ii9uCTuut5RgVLnO-wa7jI_y6NhEqZWQye2mweaxwyTTs_ay3s1NcxkYoF1Ln5ntKQ


AKP’lilerin “Şentop yetki aşımı yapmıştır. Yürütmede görevli ve milletvekili de olmayan 

bir bakan ile ilgili böyle bir yazı kaleme alması kabul edilemez”4 şeklindeki 

savunmalarının hukuki ve siyasi bir değeri yoktur. 

Bir siyasetçinin (milletvekili, belediye başkanı, parti yöneticisi vs.) suç örgütü liderinden, her 

ay 10 bin dolar (maaş veya rüşvet) almakta olduğu iddiası, hele de İçişleri Bakanı tarafından 

ileri sürülüyorsa, öncelikle o siyasetçinin kim olduğunu tespit etmek, sonra da milletvekili ise 

eğer, milletvekilliğinin düşürülmesi için gereğini yapmak, TBMM Başkanının savsaklanamaz 

bir görevidir 

Başkan, hiçbir mazeretin arkasına sığınarak bu görevi yapmaktan kaçınamaz… 

Hal böyle olunca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o televizyon programında “ağzından 

kaçırdığı” bu itham ile ilgili açıklama yapmak zorundadır. 

Zurnanın “zırt” dediği yer de burasıdır işte. 

Bu açıklamayı yapabilir mi? 

Aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık… 

*** 

Bu noktada Soylu’ya iyi bir avukat lazımdır. 

Hemşerisi olursa, tercih nedenidir! 

Avukat Bey, öyle bir açıklama hazırlayacak ki, bütün bu tartışmalar kökünden kesilecek ve 

hızla “Türkiye’nin beka meselesi”ne dönülecektir. 

Hazırladım bile: 

“Bugüne kadar hazırladığı raporlarla, her zaman takdir ve teşekküre mazhar olan; pek çok 

kez de maaş ödülü alan, Devlete bağlılığı ve sadakatinden asla kuşku duyulmayan değerli bir 

istihbarat elemanımızın hazırladığı “bilgi notu”nu esas alan Sayın İçişleri Bakanımız, bir 

televizyon programı sırasında tartışma konusu yapılan o açıklamayı yapmıştır. Her olasılık 

düşünülmüş ve bilgi notunu hazırlayan görevlimiz hakkında dahi, kurum içi idari soruşturma 

başlatılmıştır. “Çok yönlü” olarak yürütülen soruşturmada; ilgilinin FETÖ ile iltisaklı olup 

olmadığı, PKK veya diğer terör örgütleri ile bağlantılarının bulunup bulunmadığı da kuşkusuz 

araştırılacaktır. Soruşturmanın selameti bakımından ilgili kişi, tedbiren görevinden 

uzaklaştırılmış olup, soruşturmanın sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yüce Türk Milletine 

saygı ile sunulur.” 

Yüce Allah ve Millet hepimizi affetsin!…- 

*** 

Nasıl oldu beğenemediniz? 

 
4 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdogan-ve-bahceli-destek-vermisti-iktidarda-mektup-krizi-1842111 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdogan-ve-bahceli-destek-vermisti-iktidarda-mektup-krizi-1842111


Unutmayın ki, eski bir İçişleri Bakanlığı mensubuyum; üstelik tüm mesaimi Hukuk 

Müşavirliği’nde geçirdim. 

Bu tür işlerde, hemşerim Soylu’ya nazaran oldukça tecrübeliyim. 

Çalışırken Bakan katına pek çıkamadım ya olsun. 

Canım sağ olsun! 

Ama yaz kampında ve yemekhanede az-çok yetkilerimi kullanıyordum! 

TBMM’nin tam karşısındaki o tarihi binada; başta “Devlet terbiyesi” olmak üzere, daha 18 

yaşında şekil almaya başladım. 

“Tek hilalli, “çift hilalli”, “mahrem” ve “mühim” işaretli pek çok belgeyi okudum. 

Hepsinden önemlisi, bundan böyle yiyeceğimden başka, 46 yıldır bu Devletin ekmeğini 

yedim. 

Devlete hala borçluyum! 

Bu yüzden, küçücük bir katkım olsun istedim. 

Şunun şurasında bir “savunma” hazırlayacağım. 

Haaa! Az kalsın unutuyordum; dalgınlığa gelip unutulmanın kurbanı olmak istemem. 

Mütevazı olan avukatlık ücretim için 24 haneli IBAN numaramı veriyorum: 

************************** 

Çözüm her zaman vardır; üzmeyin tatlı canınızı bu kadar efendim… 

Saygılarımızı sunarım, çok sağ olun efendim… 



 

“YANDI GÜLÜM KETEN HELVA”!.. 

30 Mayıs 2021 

Bana göre Türkiye’nin gündemi: ABD Başkanı Biden’in 2022 Bütçesinden PKK/YPG’ye 

destek için 552 milyon dolar ayırmış olmasıdır. 

Yürütmekte olduğumuz tartışmaları, bu yalın gerçekten ayırarak değerlendirmek doğru 

olamaz. 

Örneğin; ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, kendilerinin imzalamadıkları 

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak; “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden aniden çekilmesi 

derin bir hayal kırıklığı yarattı” diyerek üzerine “İstanbul Sözleşmesi Bizim” yazılı maske ile 

poz vermesi bir başka trajikomik çelişkidir. 

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Sözleşmenin 10. Yıldönümünde yaptığı açıklamada çekilme 

kararı için, “Bu karar bizi çok üzüyor” demesi ise tam bir sahtecilik örneğidir… 

Kafası çalışan bir insan bu açıklamalar üzerine biraz düşünür. 

İmzalamadığı bir sözleşmeden bizim çekilmemiz, ABD’yi neden bu kadar çok üzüyor acaba! 

İktidarlar değişse bile, devletlerin değişmez politikaları vardır. 

Aynı şekilde, PKK/PYD’ye verilen destek de ABD’nin devlet politikası haline gelmiştir… 

Ne var ki, Türk halkı bu gelişmeleri değil de Suç Örgütü Lideri Sedat Peker’in videolarını 

daha çok önemsiyor. 

Bu yüzden, ben de halkın gündemini takip etmek zorunda kalıyorum… 

*** 



İstanbul’un Fethi’nin 568. Yıldönümünde, fethin simgesi olarak kabul edilen Ayasofya 

Camii’nde bir tören düzenlendi. 

Diyanet İşleri Başkanı da törene katılanlar arasındaydı. 

Siyasi iktidar, acaba neden imamları sahaya sürüyor, hiç düşündünüz mü? 

Ayasofya Camii İmamının sözlerini aktarmadan önce, Akçakoca Müftüsünün iğrenç sözlerini 

anımsatmak istiyorum. 

Müftü Efendi: 

“Selanik göçmenlerinin yüzde 90’ı Sabetayisttir.1 Bunlar aslında Müslüman değillerdir” dedi. 

Biliyorsunuz, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Selanik göçmenidir. 

Müftü Efendi, daha sonra düzeltme yapmadığına göre onu kastetmiştir… 

*** 

Covid-19 önlemleri kapsamında Yalova’da yapılan denetimler sırasında, İmam Efendi Ömer 

Tokar, bir parkın kenarında konuştu. 

Hz. İbrahim’den girdi, sözü Mustafa Kemal Atatürk’e kadar getirdi: 

“En büyük puta tokmağı vurduk” dedi. 

Orada bulunan bir zabıta elemanı, “kim bu put?” diye sordu. 

Bu utanmaz, arlanmaz, bu rezil adam; “Atatürk” dedikten sonra, onun izinden gidenleri de 

putperest olmakla suçladı. 

Diyeceksiniz, bu saatten sonra kim sever Yalova Müftüsünü. 

İşler öyle yürümüyor ama. 

Bu Müftü Efendi gibi zavallılar, Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin maaşlı 

memurlarıdırlar ve onlara ödenen maaşlar bizim vergilerimizden karşılanıyor… 

*** 

Tarih baba diyor ki: 

İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilmesinden sonra; birinci defa 13 Kasım 

1918’de, ikinci kez 16 Mart 1920’de İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiş; 4 yıl, 10 ay 23 

gün düşman işgali altında kalan bu güzel şehir, 6 Ekim 1923’te ise Şükrü Naili Paşa 

komutasındaki 3. Kolordu’nun İstanbul’a girmesiyle işgalden kurtarılmıştır. 

İstanbul’un Fethi kutlamalarında, bu çarpıcı gerçekten hiç söz edilmemiş olmasını nasıl 

karşılıyorsunuz? 

 
1 https://tr.wikipedia.org/wiki/Sabatayc%C4%B1l%C4%B1k 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sabatayc%C4%B1l%C4%B1k


Fetih, düşman işgali ile zaten sona ermiştir. 

Kutlamalarla onun canlandırılması olanaksızdır! 

Hukuken ve fiilen sona ermiş fethi, her yıl kutlama yerine, İstanbul’un düşman işgalinden 

kurtarılmasının kutlanması daha akıllıca olmaz mı?.. 

*** 

Bildiğiniz gibi, fetih törenleri kapsamında Ayasofya Camiinde icra edilen “hafızlık töreni”nde, 

İmam Mustafa Demirkan kürsüye buyurdu: 

“Öyle bir zaman geldi ki bu mabet, ezan, namaz yasak olarak müzeye çevrildi. Onlardan 

daha zalim, daha kâfir kim olabilir?” diye sordu… 

Ayasofya’yı müzeye çeviren Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’tür. 

Bunun sebebi ise tamamen ulusal çıkarlarımızla2 ilgilidir. 

Din adamlarının din derslerinden önce tarih öğrenmeleri gerekir. 

Atatürk’e “zalim” ve “kâfir” demek bir imama yakışıyor mu? 

Üstelik amiri olan Diyanet İşleri Başkanı da konuşmayı dinleyenler arasındadır… 

Hepimizin amiri de ordaydı, Kur’an tilaveti dinler gibi başı önde dinliyordu… 

“Keşke Yunan kazansaydı” diyen fesli, keşke sağ olsaydı da bugünleri görseydi! 

*** 

İtibarı uluslararası alanda fevkalade yüksek olan Gazi’ye; ülkemizi düşman işgalinden 

kurtaran ve düşmanlarının bile saygısını kazanmış karizmatik liderimize, şehitlerimizin 

başkomutanına, insanlık tarihinde emperyalizmi ilk defa yenen o büyük askere, İstanbul’u 

düşman işgalinden kurtaran merhum bir dâhiye, bağımsızlık fikrini Türk halkına benimseten 

olağanüstü yetenekli bir devlet adamına “kafir” demek, bir din adamına yakışıyor mu?.. 

Gençler neden deizmi seçiyor dersiniz?.. 

*** 

TDK Sözlüğüne baktım. 

Kâfir: Tanrı’nın varlığına inanmayan, Tanrı tanımayan, dinsiz, inançsız kimselere deniyor. 

Türk halkının ezici çoğunluğunun kabul ettiği İslam Dini ’ne göre, kimin iman sahibi olduğunu 

bir tek Yüce Tanrı bilir. 

Demek ki, bir de Ayasofya Camii’nin imamı biliyormuş! 

“Şirk” sözcüğünün de anlamını araştırdım. 

 
2 https://www.lifebursa.com/yazarlar/cemil-can-9/kilisede-namaz-kilmak-12797.html 

https://www.lifebursa.com/yazarlar/cemil-can-9/kilisede-namaz-kilmak-12797.html?fbclid=IwAR0Ii-JNmsY3hEbJq3U3a511Qj-QY-qfyYEdIkL2QHHBT7JpU5_tLttUtsI


“Ortak” anlamına geliyor. 

İslam Dini ‘ne göre, “şirk koşmak”, Allah’a “ortak koşmaktır” ve en büyük günahlardan 

sayılıyor. 

Atatürk’ün “dinsiz” olduğunu iddia etmek, “şirk koşmak” değil de nedir? 

İmam Efendi, sana söylüyorum, duyuyor musun beni? 

Seni o kürsüye çıkartanlara, yazıklar olsun. 

Sana yetki verenler, Tanrı’nın sevgisinden yoksun kalsınlar… 

Daha fazlasını söylemeye dilim varmıyor… 

*** 

Bir taraftan da derler ki: 

Bütün bunlar birer oyundur. 

Suç Örgütü Lideri Sedat Peker’in, son haftalarda belirlediği gündemi değiştirmek için ortaya 

atılan yapay tartışmalardır. 

AKP’nin Sözcüsü Ömer Çelik, Twiter hesabından yaptığı açıklamada: 

“Devletimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk Milletimizin ortak 

ve yüksek değeridir” diyerek, siyasi iktidarın bakış açısını özetlemiştir. 

Diyelim ki bu açıklama samimidir. 

Peki, o zaman 657’ye tabi olan bu terbiye yoksunu Müftü ve İmam Efendiler hakkında, en 

azından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiası ile soruşturma başlatıldı mı? 

Ben duymadım! 

“Barış Dini” olarak tanıtılan İslamiyet’i anlatma görevini, böyle fanatik zeka yoksunlarına 

bırakmanın bu dünyada bir yaptırımı olmayacak mı?.. 

*** 

Milyonlarca yurttaşın dizi gibi izlediği Peker videolarındaki iddialar, gerçekten de son derece 

sarsıcı ve önemlidir. 

Ağırlıkla sorumluluğu bu iktidara ait olan pek çok hukuk dışı işlem ve eylemi, gündemden 

düşürmek öyle kolay bir iş değildir. 

Nitekim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, monolog şeklinde icra ettiği ve saatler süren 

televizyon programı ile bu konuyu gündemin ikinci sırasına atmayı başaramadı. 

Önce Bahçeli’nin, ardından Reis’in Süleyman Soylu’yu sahiplenmesi de işe yaramadı. 

Peker, sekizinci videosunu yayınladı. 

Ben izlemeyeceğim, özetini okumakla yetineceğim sadece. 



Sinirlerim bozuluyor! 

Bin bir zahmet ve emekle kurulan bu güzelim Devleti ne hale getirdiniz? 

Milyonlar, yine bir mafya liderinin ağzından çıkacak sözlere kilitlenecek biliyorum. 

Önceki video kayıtlarına erişim yasağı konulması, zerre kadar etkili olamadı. 

Reis, faşizmle yönetilen ülkelerde bile görülmeyecek şekilde, Meral Akşener üzerinden 

muhalefeti tehdit etmeyi de ekledi. 

Ancak gündemi birkaç günlüğüne değiştirmeyi başardı. 

Ne kadar başarılı olduğu ise sizlerin ferasetinize kalmıştır… 

*** 

Reis’in akıl hocaları, Taksim Camii’nin açılması ile dikkatler, Peker üzerinden dağılabilir 

sandılar. 

Dağılmadı tabii ki. 

Mecbur kaldı; bir kez daha “Gezi”ye yüklendi. 

Millet, poposuyla gülmeye başladı. 

Son olarak Çamlıca Kulesi’nin açılışını yaptı. 

Orada da yine muhalefete çattı; Cumhurbaşkanı sıfatıyla, gözünü yumdu, açtı ağzını… 

Muhalefeti polemik minderine çekemedi. 

Tek çaresi kaldı, kutuplaştırma politikasını bir basamak daha yükseltmek. 

Eeee! 

Ona da hak vermek (!) gerekir. 

Zira bu stratejik politikalarla, yüzde 70’i sağcı-muhafazakâr olan seçmeni kontrol edebilirse, 

iktidarın devamını sağlayabilir… 

Aksi halde, yandı gülüm keten helva… 



 

“BAĞIMLI YARGI”YA BİR KATKI DA 
MUHALEFETTEN!.. 

23 Mayıs 2021 

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yargıç ve savcıları mesleğe kabul eden, atama ve 

nakillerini yapan, yetkileri veren; gerektiğinde soruşturmaları yürüten, disiplin cezalarını 

veren, görevden uzaklaştıran en yetkili kuruldur. 

Ayrıntılı görev tanımı ise 6087 Sayılı Yasanın 4. maddesinde yapılmıştır.1 

Danıştay ve Yargıtay üyelerini seçme görevi de kurulun üzerindedir. 

Anayasanın 140 maddesinde belirtilen, hakimlik ve savcılık mesleğinin esaslarını belirleyen, 

6087 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu 11.10.2010 tarihinde kabul edilmiştir. 

İki daire halinde çalışan kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. 

Adalet Bakanı Yardımcısı da kurulun üyesidir. 

Kurulun toplam 13 üyesinden 4’ünü Cumhurbaşkanı seçer… 

*** 

 
1 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6087.pdf 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6087.pdf


HSK’ya TBMM’nce seçilecek üyeler, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu 

Karma Komisyonda belirleniyor…2 

Aday adaylığı için başvuru sayısı 118’i buldu. 

52 üyeli Karma Komisyon, seçilecek 7 üyenin 3 katı kadar (21) aday belirliyor… 

Karma Komisyonda, AKP ve MHP’nin oy toplamı ise 30’dur. 

Demek ki: 

Cumhur İttifakı Komisyonda yeterli çoğunluğa sahip değildir… 

*** 

Zira: 

Bir aday adayının, aday olabilmesi için ilk turda 35, ikinci turda 31 oy alması gerekiyor. 

Aksi halde, en çok oy alan iki aday arasında KURA ÇEKİLİYOR. 

Demek ki, bu durumda Cumhur İttifakı, istediği adayları seçemiyor. 

Ya muhalefetin de desteğini alacak adayları gösterecekler ya da adaylar kura ile 

belirlenecekler… 

İşte tam da bu noktada muhalefetin aklı tutuldu! 

Uzlaşmaya gittiler. 

Ne işe yarayacaksa… 

*** 

Millet İttifakı (CHP, İYİ Parti, DP ve Saadet Partisi) 7 üyenin 3’ünü belirlemeyi kabul ederek, 

Cumhur İttifakı (AKP ve MHP) ile UZLAŞMAYI neden kabul etti? 

13 üyenin 6’sını zaten Cumhurbaşkanı belirliyor. 

Kalan 7 üyenin 4’ünü belirleme de Cumhur İttifakına bırakıldığına göre, kuruldaki üyelerin 

10’u iktidar tarafından belirlenecek demektir. 

TBMM Genel Kurulu’nda 21 aday arasından yapılacak 7 üye seçiminde de ilk turda 400, 

ikinci tursa ise 360 oy gerekiyor.3 

 
2 Madde 20/3: Karma Komisyon, başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından her bir üyelik için üç adayı, üye 

tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada bu çoğunlukla aday belirlenemediği takdirde ikinci 
oylamaya geçilir. İkinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. Bu oylamada da yeterli 
çoğunlukla aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme 
usulüyle aday belirleme işlemi tamamlanır.Karma Komisyon, her bir üyelik için belirlediği üç adayı Meclis Genel 
Kuruluna sunulmak üzere Meclis Başkanlığına bildirir. 

3 Madde 20/4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Karma Komisyon tarafından belirlenen adaylar 

arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapar. Birinci oylamada, üye tamsayısının üçte iki 



İkinci turda gerekli oy sağlanamazsa yine kura çekimine gidilecek. 

Zira: 

BBP ile birlikte Mecliste Cumhur İttifakının toplam sandalye sayısı 337 olup, her iki turda 

çoğunluğu sağlayamıyor… 

*** 

Muhalefetin göstereceği 3 üyenin, kurulda bir etkisinin olamayacağı da son derece açıktır. 

Hal böyle olunca, uzlaşma yerine 7 adayın da kura ile belirlenmesi daha iyi değil miydi? 

Kim bilir, belki de bu durumda 7 üyenin 7’si de kura ile muhalefetin gösterdiği adaylar 

arasından belirlenebilirdi… 

Belki de kura sonucunda muhalefetin gösterdiği adayların hiçbiri kura ile belirlenemeyecekti. 

Kurulda etkisiz eleman olarak oturmakla, hiç olmamak arasında ne fark olacaktı ki? 

*** 

Bu taktik hata ile muhalefet, yargının en yetkili organını kendi eliyle AKP’ye teslim etmiş oldu. 

Asıl önemlisi ise; yargının iktidara bağlanmasına muhalefetin katkı vererek, meşruiyet 

kazandırmış olmasıdır. 

Bundan sonra muhalefetin, “yargı ‘bağımsız ve tarafsız’ değildir” söylemini hiç kimse 

ciddiye almaz… 

Halbuki, parlamenter rejime dönme vaadinde bulunan muhalefetin, gelecek seçimlerdeki en 

önemli argümanlarından biri de buydu. 

Bu kadar basit ve küçük hesaplar içeresinde olan Millet İttifakına halk iktidarı teslim eder mi? 

Göreceğiz!.. 

Halep oradaysa arşın buradadır… 

 
çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç 
çoğunluğu aranır. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde, en çok oyu alan iki aday arasında ad 
çekme usulüyle üye seçimi tamamlanır. 



 

“SANIK SİZİN, BAŞKA SORUM YOK”!.. 

16 Mayıs 2021 

Sedat Peker, “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak”, “hürriyetten yoksun bırakmak” ve 

“evrakta sahtecilik” gibi suçlardan, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesince 14 yıl, 5 ay, 10 gün 

hapis cezasına çarptırılmış bir hükümlüdür. 

Pan-Türkizme (Türkçülük) dayanan siyasi görüşleri ile tanınır. 

Ülkücüler arasında oldukça destekçisi vardır. 

Onu tanıtmaya kendi sözleri ile devam ediyorum: 

“Menzil Tarikatı’nın Şeyhi Raşit Muhammet Erol’un elini öpme şerefine nail oldum. 

İsmail Ağa Cemaati Lideri Mahmut Efendi Hazretleri’nin elini öpme şerefine nail oldum. 

Erenköy Cemaati Lideri Hikmet Efendi Hazretleri’nin elini öpüp hayır dualarını alma şerefine 

nail oldum. 

Şeyh Nazım Kıbrıs-i Hazretleri’nin hayır duaları ile yolladığı hediyeleri alma şerefine nail 

oldum. 

Bu dört cemaate karşı kalbimde yoğun bir sevgi ve saygı var. 

Allah rızasına hizmet eden tüm cemaatlere saygı ve sevgisi ebedidir” sözleri ona aittir…1 

Allah kabul etsin!.. 

 
1 https://www.yeniakit.com.tr/haber/sedat-peker-hangi-cemaate-mensup-72788.html 

https://www.yeniakit.com.tr/haber/sedat-peker-hangi-cemaate-mensup-72788.html


Ne diyelim!.. 

*** 

1971 doğumlu Sedat Peker’e, “Türk organize suç örgütü ve mafya lideri” olarak özgür 

ansiklopedide bir sayfa dahi ayrılmıştır.2 

Bununla ne kadar öğünsek azdır! 

Peker, medyatik bir kişiliğe sahiptir olup; her açıklaması Türkiye’nin gündemine bomba gibi 

düşmüştür. 

Başta Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Meral Akşener 

ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi siyasiler, Sedat Peker hakkında zaman zaman 

açıklamalarda bulunmuşlardır… 

Onlara şimdilik girmiyoruz… 

*** 

En Hayırsever İş Adamı ve Yaşam Boyu Onur Ödülü bile Peker’e verilmiştir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Dünya Karapapak Türkleri 1. Kurultayı 

ve Kültür Etkinliklerinde kendisine Türklük Hakanı Unvanı verildi. 

4 Mayıs 2016 günü Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde yapılan Türkiye Gençlik 

Ödülleri’nde En İyi İş Adamı ödülü de ona verildi.3 

Demek ki, yeni neslin onu örnek alması isteniyor!.. 

*** 

Açılış konuşmasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı KOM Dairesi’nin özel 

gündemli toplantısında; organize suç örgütleri ile ilgili paylaşılan verilerden anlaşıldığına 

göre, Sedat Peker 253 adamıyla üçüncü sıradaki suç örgütünün lideridir. 

Resmi belgedir. 

Birinci sırada 428 adamıyla Kılıçdaroğlu’na fasulye sırığı hatırlatmasını yapan Alaattin 

Çakıcı, ikinci sırada 257 adamıyla Sedat Şahin (Şahinler) vardır. 

Bu “iş adamlarına” ödülleri ise henüz verilmemiştir. 

İkisi İsmail Türüt’ten olmak üzere, Peker’i öven 10 kadar da şarkı da yapılmıştır.4 

Hele de Türüt’ün yanık sesinden dinleyince, ister istemez duygulanıyor insan… 

Türüt, var ol gözlerimi yaşarttın! 

 
2 https://tr.wikipedia.org/wiki/Sedat_Peker 

3 https://tr.wikipedia.org/wiki/Sedat_Peker#15_Nisan_2020_a%C3%A7%C4%B1klamalar%C4%B1 

4 https://www.youtube.com/watch?v=zmgfwvfHDPQ 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sedat_Peker
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftr.wikipedia.org%2Fwiki%2FSedat_Peker%3Ffbclid%3DIwAR048jo4FFjUyvtMoUdW_Ts8k7veR1GdYZRhbHPYnWGMY9j8OX5BN3-y21Q%2315_Nisan_2020_a%25C3%25A7%25C4%25B1klamalar%25C4%25B1&h=AT277GOero-xtUFx82xRGhNF__mhgDvbRHO756_IoqOdO7lkIMZ_F9j50APLWaCONQTRw3NHa6MLicjdnGOwQ9goYKTvPdMxYM1bUZrj5_wEBaH0aSpnyckEyrOK8A
https://www.youtube.com/watch?v=zmgfwvfHDPQ


Sen bir tanesin… 

*** 

Sedat Peker’e, yakın çevresi “Reis” olarak hitap ediyor. 

Ben sadece Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a “Reis” olarak 

sesleniyordum. 

Bir karışıklığa meydan vermemek için, sadece bu yazıya özgü olarak bundan böyle “Reis” 

sözcüğü geçtiğinde, Rizeli bir aileden gelen Sakaryalı Sedat Peker’i anlamanızı rica 

ediyorum. 

Lütfen diyorum ama… 

Haaa! Rizeli deyince aklıma geldi: 

Rize’de yapılan “Teröre Lanet Şehidine Sahip Çık Mitingi”nde konuşan Reis, “oluk oluk kan 

akıtacağız” demişti.5 

Bizim kanımızı akıtacak değil ya, besmele çektikten sonra akıtsın vallahi… 

Mitingde kürsünün yanında ayakta duran ve Reis’in konuşmaya başlamasından önce son 

derece etkili beddua eden şalvarlı ve kasketli o hoca efendiyi tanıyamadım, iyi mi. 

Hangi odaklara ne mesajı vermek için oradaydı, onu da anlayabilmiş değilim… 

Reis, yakın geçmişte kişisel internet sitesinde, Cumhurbaşkanımıza acayip övgüler 

yağdırmıştı: 

“Yüce Milletimize uzun seneler sonra büyük hayaller kurmayı hatırlattı” dedi…6 

Erdoğan’a bağlılığı o kadar içtendi ki… 

Yani… 

*** 

13 Mayıs 2021 günü CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Sedat Peker’e 2015 

yılında koruma polisi verildiğine ilişkin belgeyi yayınladı.7 

O belgeyi İzmir Emniyet Müdürlüğü resmen doğruladı… 

Böyle durumlarda susmak en iyisidir… 

Çakıcı da öyle dedi. 

 
5 https://www.dailymotion.com/video/x396l3p 

6 https://t24.com.tr/haber/sedat-peker-eger-bir-gun-erdogan-baskiya-dayanamayip-cekilirse,332803 

7 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-basarir-emniyet-yazisini-paylasti-sedat-pekere-koruma-

polisinin-belgesi-1836018 

https://www.dailymotion.com/video/x396l3p
https://t24.com.tr/haber/sedat-peker-eger-bir-gun-erdogan-baskiya-dayanamayip-cekilirse,332803
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-basarir-emniyet-yazisini-paylasti-sedat-pekere-koruma-polisinin-belgesi-1836018
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-basarir-emniyet-yazisini-paylasti-sedat-pekere-koruma-polisinin-belgesi-1836018


Susuyorum… 

*** 

Peşrev tamamdır; artık asıl konuya girebiliriz: 

Mevzuata göre, koruma hizmetleri iki durumda verilebiliyor: 

Birincisi; terörle mücadele kapsamındaki koruma hizmetleridir ki: 

Bundan yararlanacak olan kişiler, Terörle Mücadele Kanunu’nun 20. maddesinde (Terör ve 

anarşi ile mücadelede görev verilen veya bu görevi ifa eden adli, istihbari ve askeri görevliler, 

zabıta amirleri ve memurları, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü ve Yardımcıları olarak) tek 

tek sayılmışlardır. 

İkincisi; çıkar amaçlı suç örgütleri ile mücadele kapsamındaki (tanık, muhbir, kolluk 

görevlileri ve gerektiğinde bunların aile bireyleri için verilen) koruma hizmetleridir.8 

Sedat Peker’e, terörle mücadelede bir görev verilmiş midir ki kendisine koruma hizmeti de 

verildi? 

Yoksa bir davada tanıklık veya muhbirlik mi yapmıştır? 

Reis’e eğer böyle bir görev verilmişse, o zaman neden koruma polisleri geri çekildi? 

Bu soruların yanıtının verilmesi gerekir… 

“Hukuk devleti”nde9 keyfiliğe yer yok!.. 

Anlaşıldı mı Hemşehrim… 

 
8 https://docplayer.biz.tr/5527557-Kisi-koruma-hizmetleri.html 

9 Orta Çağ’da devlet kralın mülkü olarak görülüyordu. Feodal derebeyler de yetki ve kamusal ayrıcalıklarını 

sahip oldukları topraklardan alıyorlardı. Kralın ve derebeylerin yetkilerini sınırlayan ve denetleyen 
bir idare hukuku yoktu. Bu dönemde yasal olarak kazanılmış hakları saygı ilkesi vardı. Sonraki yıllarda 
“polis devleti” anlayışı ortaya çıktı. Bu kavramdaki “polis” kelimesi bugünkü kolluk görevini gören polisi değil, 
devletin tüm faaliyetlerini ifade etmektedir. Polis devleti, toplumun refahı ve geleceği için her türlü işlemi 
yapabilen ve bu gayeyle kişilerin hak ve özgürlüklerine istediği gibi müdahale edebilen ve bunları yaparken 
hiçbir hukuk kuralına bağlı olmayan devlet anlayışını ifade eder. Günümüzde eylem ve 
işlemlerinde yargı denetimine tabi olmayan ve yurttaşlarına hukuki güvenlik sağlamayan devletler için polis 
devleti ibaresi kullanılmaktadır. 
Hukuk Devleti, kuvvetler ayrılığının üç temel erki (yasama, yürütme ve yargı) tamamen bağımsız olmadan, 
karşılıklı iş bölümü ve iş birliği çerçevesinde hukuka bağlı kalarak, anayasaya aykırı davranmayarak faaliyette 
bulunulan devlettir. Hukuk devletinde yargı bağımsız ve tarafsızdır. Anayasanın 2. maddesinde “hukuk devleti” 
ilkesi devletin temel niteliği olarak düzenlenmiş, bu ilke Anayasa Mahkemesinin yerleşik içtihatlarında 
“eylem ve işlemleri” hukuka uygun, “insan haklarına” saygı gösteren, bu “hak ve özgürlükleri” koruyup 
güçlendiren, her alanda “adaletli bir hukuk düzeni” kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasaya aykırı tutum 
ve davranışlardan kaçınan, Anayasa ve hukukun üstün kuralları ile kendini bağlı sayan, 
“yargı denetimine açık”olan devlet olarak tarif edilmiştir. Hukuk devletinin özel gerekleri şunlardır: 1.Temel hak 
ve özgürlükler güvence altına alınmalı, 2. Kanunlar yargı denetimine tabi olmalı, 3. Yasal yönetim ilkesi 
olmalı, 4. Hukuki belirlilik ilkesi olmalı, 5.İdarenin yargısal denetimi olmalı, 6. Mahkemeler bağımsız ve hakimler 
teminatlı olmalı, 7.Hukuki güvenlik ilkesi olmalı, 8. Eşitlik ilkesi olmalı, 9.İdarenin mali mesuliyeti olmalı. 

https://docplayer.biz.tr/5527557-Kisi-koruma-hizmetleri.html


*** 

Gelelim ikinci ihtimale: 

Reis’e, terörle mücadelede bir görev verilmemiş de koruma polisi verilmişse, o zaman başka 

bir soru soracağız: 

Koruma polisleri ile Reis’i kimlerden koruyorsunuz? 

253 adamıyla kendini koruyamıyor da sizin iki koruma polisiniz mi Reis’i koruyacak?.. 

2020 yılı itibariyle 323 bin 842 personeli olan Emniyet Genel Müdürlüğünün, Reis için 

görevlendirdiği yakın koruma sadece iki kişi midir? 

2014 yılı itibariyle personel sayısı 8 bin olan MİT’ten de iki koruma vermezseniz hakkımı 

helal etmiyorum! 

Benden bir daha helallik istemeyin… 

Vermiyorum… 

*** 

Aklıma gelen ihtimaller bu kadar değil elbette. 

Bir de şu husus var, sona bıraktığım: 

İçişleri Bakanlığı, “Mafya Lideri” olduğunu kayıtlarına geçirdiği bir kişiye, koruma hizmeti 

vererek; ona bir ayrıcalık, bir dokunulmazlık sağlamıyor mu acaba? 

Sizce iki koruma polisi ile gezen Reis’e, diğer polisler dokunabilir mi?.. 

“Hukuk devleti”nde bir kişiye böyle bir imtiyaz verilebiliyor muydu? 

Soralım akademisyenlere… 

Diğer ülkelerde örneği var mı bu tür uygulamanın? 

Son paragraftaki soruların her biri 10 puanlıktır; dilediğiniz kadarına yanıt verebilirsiniz… 

*** 

Başka sorum yok, sanık sizindir!… 



 

YOLUMUZ DENİZLERİN YOLUDUR!… 

6 Mayıs 2021 

DENİZLERİN YOLU HANGİ YOLDUR? 

BUNU YAZDIKLARI BİLDİRİDEN ÖĞRENELİM: 

Deniz Gezmiş ve arkadaşları 31 Ekim 1968 günü SAMSUN’dan “Mustafa Kemal 

Yürüyüşü”nü başlatmışlardı… 

Tıpkı Mustafa Kemal gibi… 

O da 19 Mayıs 1919’da büyük yürüyüşünü başlatmamış mıydı!?.. 

Vatanın kurtuluşunu başardı, Cumhuriyeti kurdu, bir bir Devrimleri uygulamaya koydu… 

Lakin ömrü vefa etmedi. 

Genç denecek bir yaşta sonsuzluğa yürüdü… 

Mustafa Kemal’in milyonlarca takipçisi vardı. 

Fakat karşı devrimciler ile emperyalistler de boş durmuyordu. 

Bir şekilde adamlarını yönetime getirdiler. (Hala da yönetimdeler ya…) 

Bunu fark eden 68 Gençliği, Deniz Gezmiş’in önderliğinde ve Mustafa Kemal’in gösterdiği 

yolda mücadeleye başladı. 

En önemli ve anlamlı eylemleri: 

“Tam Bağımsız Türkiye İçin Mustafa Kemal Yürüyüşü” idi… 



Yayınladıkları bildiride; neden bu yürüyüşü yaptıklarını şöyle açıkladılar: 

“1919’da başlayan Mustafa Kemal Devrimi kendisinden sonra gelen yöneticiler tarafından 

amacından saptırılmış, Cumhuriyet’in bütün kurumları yozlaştırılmıştır. 

Bugün Türkiye’miz dünyada ilk anti-emperyalist ve anti-kapitalist devrimi gerçekleştiren 

Mustafa Kemal’e rağmen yabancıların desteklediği karşı devrimcilerin etki alanına girmiştir. 

  

Bizler Mustafa Kemal Gençliği olarak, saptırılan Devrim’i rayına oturtmaya azimliyiz, 

kararlıyız. 

Bugün başlayan yürüyüşün amacı budur.” 

Tarih: 

30 Ekim 1968 idi… 

BİZLERİN DE YOLU O GÜN BELİRLENMİŞTİ: 

MUSTAFA KEMAL’İN SAPTIRILAN DEVRİMİNİ RAYINA OTURTMAKTIR BİRİNCİ VE 

DEĞİŞMEZ AMACIMIZDIR… 

YOLUMUZ DENİZLERİN YOLUDUR… 



 

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ!.. 

2 Mayıs 2021 

(mi kaldı?) 

2 Mayıs 2021 tarihli gazeteler yazdı: 

1 Mayıs günü gösteri yapanlara müdahale eden polislerin1 görüntüsünü kayda alan TV 

muhabiri engellendi. 

 
1 https://www.cnnturk.com/istanbulda-1-mayis-gozaltilari-basladi-besiktasta-polis-mudahalesi?page=1 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cnnturk.com%2Fistanbulda-1-mayis-gozaltilari-basladi-besiktasta-polis-mudahalesi%3Fpage%3D1%26fbclid%3DIwAR38J3yi4y92Ox7h-ZvaaDp0jgmyyaPS9tHZToXg37c0iWfZrL6s-oxaGKY&h=AT1i4t7pCJdyLYx5u00XM9FQ-dFIeUbSwICz5eze0-Pf57-yu2bodkxKzN6tArv0Xn7Lg_uVpoRiCG1iqpgAOaQ06HQ5JpMZ19tmOvnXUOyIN6p_lpXAsAYr_gXAnw


Elindeki kayıt cihazı (telefon) yere atılıp çiğnendi… 

*** 

Böyle bir olay ülkemizde ilk defa olmuyor. 

İlk defa olan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu eylemi yapan polisi sahiplenmesi ve 

polisin tutumunun hukuka uygun olduğunu savunmasıdır… 

İçişleri Bakanı diyor ki; polisin eylemcilere müdahalesinin, “ses ve görüntüsünü” kaydetmek, 

“özel hayatın gizliliği ihlal suçu”nu oluşturur. 

Polisin mi eylemcinin mi özel hayatının gizliliği ihlal ediliyor? 

Bu yazının sonunda ortaya çıkacak! 

*** 

Soylu, polislerin eyleminin 27 Nisan günü dağıtılan 2021/19 sayılı Genelgeye; Genelgenin de 

Anayasaya uygun olduğunu savunuyor.2 

Başka bir ifade ile ses ve görüntü kaydetmeye çalışan gazetecinin, müdahale edilen 

göstericinin “özel hayatının gizliliği ihlal” ediyor diyor. 

Demek istiyor ki; polis bu müdahalesi ile aslında eylemcileri korumuş oluyor!.. 

Ne koruma ama… 

Yoksa gazeteciler, eylemcilerin yüzükoyun yere yatırılmış ve ters kelepçe takılmış hallerini 

görüntüleyip yayınlayarak “özel hayatlarını” ihlal etmiş olacaklar! 

Polisimizin bu konudaki hassasiyetin takdirle karşılamak gerekir… 

*** 

Gerçekten de Emniyet Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelgede bu yönde bir talimat var: 

“Bu nedenle; personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül 

edecek davranışlara fırsat vermemeleri, eylemin ve durumun niteliğine göre kayıt yapan 

kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususunda 

tüm personelimizin bilgilendirilmesini önemle rica ederim. İmza: Mehmet Aktaş, Emniyet 

Genel Müdürü.”3 

Herkes merak ediyor, hangi tür ses ve görüntü alınmasına müdahale edilecek. 

Bunu anlamak için genelgenin üst taraflarına bakmak gerekir. 

 
2 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105021044404182-soyludan-kayit-yasagi-aciklamasi-emniyet-

genelgesianayasaya-aykiri-degil/ 

3 https://www.dw.com/tr/polisin-g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BC-ve-ses-kayd%C4%B1n%C4%B1n-

al%C4%B1nmas%C4%B1n%C4%B1-yasaklayan-genelge/a-57390144 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftr.sputniknews.com%2Fturkiye%2F202105021044404182-soyludan-kayit-yasagi-aciklamasi-emniyet-genelgesianayasaya-aykiri-degil%2F%3Ffbclid%3DIwAR1yClyWuf5e00vaJ8NB7PhcYo4_MMKrkbx6wyjOHMqY5RU0Q1bI_2lOUrY&h=AT1i4t7pCJdyLYx5u00XM9FQ-dFIeUbSwICz5eze0-Pf57-yu2bodkxKzN6tArv0Xn7Lg_uVpoRiCG1iqpgAOaQ06HQ5JpMZ19tmOvnXUOyIN6p_lpXAsAYr_gXAnw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftr.sputniknews.com%2Fturkiye%2F202105021044404182-soyludan-kayit-yasagi-aciklamasi-emniyet-genelgesianayasaya-aykiri-degil%2F%3Ffbclid%3DIwAR1yClyWuf5e00vaJ8NB7PhcYo4_MMKrkbx6wyjOHMqY5RU0Q1bI_2lOUrY&h=AT1i4t7pCJdyLYx5u00XM9FQ-dFIeUbSwICz5eze0-Pf57-yu2bodkxKzN6tArv0Xn7Lg_uVpoRiCG1iqpgAOaQ06HQ5JpMZ19tmOvnXUOyIN6p_lpXAsAYr_gXAnw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Ftr%2Fpolisin-g%25C3%25B6r%25C3%25BCnt%25C3%25BC-ve-ses-kayd%25C4%25B1n%25C4%25B1n-al%25C4%25B1nmas%25C4%25B1n%25C4%25B1-yasaklayan-genelge%2Fa-57390144%3Ffbclid%3DIwAR1dO8sWSP9n-P8RQu9tZ4NzsKrlRGIu4X7Io5bAd4BBdLDDFFy3WshUWMo&h=AT1i4t7pCJdyLYx5u00XM9FQ-dFIeUbSwICz5eze0-Pf57-yu2bodkxKzN6tArv0Xn7Lg_uVpoRiCG1iqpgAOaQ06HQ5JpMZ19tmOvnXUOyIN6p_lpXAsAYr_gXAnw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Ftr%2Fpolisin-g%25C3%25B6r%25C3%25BCnt%25C3%25BC-ve-ses-kayd%25C4%25B1n%25C4%25B1n-al%25C4%25B1nmas%25C4%25B1n%25C4%25B1-yasaklayan-genelge%2Fa-57390144%3Ffbclid%3DIwAR1dO8sWSP9n-P8RQu9tZ4NzsKrlRGIu4X7Io5bAd4BBdLDDFFy3WshUWMo&h=AT1i4t7pCJdyLYx5u00XM9FQ-dFIeUbSwICz5eze0-Pf57-yu2bodkxKzN6tArv0Xn7Lg_uVpoRiCG1iqpgAOaQ06HQ5JpMZ19tmOvnXUOyIN6p_lpXAsAYr_gXAnw


Orada; Anayasanın 20 maddesinin 3. fıkrası; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri ve 2559 Sayılı Polis 

Vazife ve Salahiyet Kanununun 13. maddesinin (e) bendinden söz ediliyor… 

Her şey yasalara uygun… 

*** 

Şimdi dönelim bir hukuka bakalım, orada ne deniyor okuyalım: 

Anayasamızın “Özel hayatın gizliliği” başlıklı 20. maddesinin birinci fıkrası; “Herkes, özel 

hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve 

aile hayatının gizliliğine dokunulamaz” şeklinde olup, maddeye 13.05.2010 gün ve 27580 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5982 sayılı Kanunun 2. maddesiyle; 

“Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; 

kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, 

bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda 

kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen 

hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve 

usuller kanunla düzenlenir” biçimindeki üçüncü fıkra eklenmiştir. 

Temel kural budur. 

Çok fazla ayrıntıya girmeden bu maddede ‘rıza’ koşulunun varlığına dikkat çekmek isterim. 

Açıkçası, kişinin rızası varsa ne özel hayatının gizliliği ihlal edilmiş olabilir ne de kişisel 

verilerin işlenmesi suçu işlenmiş olabilir. 

Rıza aranıyor mu? 

Yere yatırılarak ters kelepçe takılan eylemcinin, görüntüsünün alınmasına itirazı var mıydı? 

Yoksa, tam aksine görüntüsünün alınmasını mı istiyordu? 

Elbette ki kendisine sormak gerekir… 

Soruyoruz: 

!.. 

*** 

Acaba polis, biraz daha ileri giderek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde geçen “özel ve 

aile hayatına saygı hakkı”nı korumak için, ses ve görüntü kaydı alınmasını engellemiş 

olabilir mi? 

Konumuzla ilgili olduğu için “kişisel veri”4 ne demek onu da bilmek gerekir. 

 
4 Kişisel veri, Bir kişinin; adı, soyadı, yaşı, cinsiyeti, doğum yeri, dini, T.C. kimlik numarası, cinsel hayatı, cep 

telefon numarası, medeni durumu, ailesi, işi, geliri, borçları, adresi, geçirdiği hastalıklar, özel zevkleri ve bunlara 
benzer bilgileridir. 



TCK’nın “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar” bölümünde “Kişisel verilerin 

kaydedilmesi” başlıklı 135. maddesinde; “Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden 

kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir” hükmü vardır. 

Kişisel verileri kaydetme suç kabul edilmiş, fakat tarifi yapılmamıştır. 

TCK’nın 135. maddesinin gerekçesinde; “Gerçek kişiyle ilgili her türlü bilgi, kişisel veri olarak 

kabul edilmelidir denilerek, kişisel verinin ne olduğuna açıklık getirilmiştir. 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda “kişisel veri” şöyle tarif edilmektedir: 

“Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade eder. 

TCK’nın 136. maddesinde tıpkı 135. maddesinde olduğu gibi korunan hukuki değer; genel 

olarak kişilerin özel hayatı ve hayatın gizli alanı, özelde ise kişisel verilerdir. 

Kişisel verilerin korunmasına ait suçlarda korunan hukuki değer; kişiye ait “sır” değildir, 

ilgilinin kişilik haklarıdır 

*** 

Basın özgürlüğü, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 3. maddesinde: 

“Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser 

yaratma haklarını içerir” şeklinde tarif edilmiştir. 

Haberin “gerçek ve güncel” olması ve “kamuyu ilgilendirmesi” koşullarının varlığı halinde 

engellenmesi hukuka aykırılık teşkil eder.5 

(Basın özgürlüğü hakkında 5 numaralı dipnotu okumadan geçmeyiniz…) 

Burada iki hakkın yarışması söz konusudur. 

Hangisinin öncelikli olduğunu sizler ortaya çıkaracaksınız… 

 
5 “Ceza Genel Kurulunun 20.03.2007 gün ve 65-70 sayılı kararında da belirtildiği gibi; geneli ilgilendiren ya da 

ilgilendirmesi gereken tüm olaylar hakkında, halkı objektif ve gerçekleri yansıtacak biçimde aydınlatmak, çeşitli 
sorunlar üzerinde kamuoyunu düşünmeye çağıracak tarzda tartışmalar açmak, onu toplumsal ve siyasal 
oluşumlar üzerinde doğru ve gerçeğe uygun bilgilerle donatmak, yöneticileri eleştirmek, uyarmak ve bu 
yöntemlerle denetlemek, ayrıca içinde yaşadığı toplumun ve tüm insanlığın sorunları konusunda bireyi 
bilinçlendirmek durumunda olan basına, bu ödevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı bir kısım haklar da 
tanınmıştır. Bunlar; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser ortaya koyma haklarıdır. 
Temelini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesi ile Anayasanın 28. vd. maddelerinden alan ve 5187 
sayılı Basın Kanununun 3. maddesinde düzenlenen basın özgürlüğü ve bu kapsamda bilgi edinme, yayma, 
eleştirme, yorumlama ve eser ortaya koyma hakkı, TCK’nun 25. maddenin birinci fıkrasında; “Hakkını kullanan 
kimseye ceza verilmez” düzenlemesi kapsamında bir hukuka uygunluk nedenidir. Ancak habere ulaşma, haberi 
yorumlama ve eleştirme ile haberi kamuya ulaştırmayı kapsayan bu hakkın hukuka uygunluk nedeni olarak 
kabul edilebilmesi için; haberin gerçek ve güncel olması, haberin kamuyu ilgilendirmesi yani kamuoyunun haberi 
öğrenmekte menfaatinin bulunması ve haber ile haberin veriliş şeklinin uyumlu olması gereklidir. (Hamide Zafer, 
Ceza Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınevi, İstanbul, 2013, 3. bası, s.323; Nur Centel, Hamide Zafer, Özlem 
Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, Beta Yayınevi, İstanbul, 2010, 6. bası, s.336-338; Hakan Hakeri, Ceza Hukuku 
Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011, 12. bası, s.279-282). Nitekim Ceza Genel Kurulunun 24.02.1998 
gün ve 386-52 sayılı kararında da aynı hususlara vurgu yapılmıştır.” 



Az sonra… 

*** 

“Özel hayatın gizliliği” ne demektir, bir de onu öğrenelim: 

Bunun için “özel hayat”ın ne olduğunu bilmek gerekir.6 

Özel hayat, en basit tanımıyla; insanın başkalarından ayrı, kendine özgü bir hayatının 

olmasını ifade eder.7 

Özel Hukukta (MK m.24) “kişilik hakları” olarak ifade edilen “özel hayatın gizliliği”ne 

ancak hakim kararı ile dokunulabilir. 

“Özel hayat” hem aile hayatını hem de “hayatın gizli alanı”nı ifade etmektedir. 

“Hayatın gizli alanı”, kişinin hiçbir kimseyle paylaşmadığı hayatıdır ve herkes ona saygı 

göstermek zorundadır… 

*** 

Hal böyle olunca: 

1 Mayıs günü gösteri yapanlara müdahale eden polisin görüntüsünü kaydeden gazeteciler, 

müdahaleye muhatap olan göstericilerin “özel hayatlarının gizliliğini” mi ihlal ettiler, yoksa 

halkın “bilgi edinme hakkı”nın bir gereği olan “Basın özgürlüğü hakkı”nı mı kullandılar? 

Söyleyin Allah aşkına; polisin ihlal ettiği basın özgürlüğü değil mi? 

“İleri demokrasi”ye geçen; özgür bir ülkenin, özgür yurttaşları olarak buna da siz karar verin 

artık… 

 
6 ”Özel hayat, kişinin başkalarının gözü önünde olmayan, kamuya kapalı olan, herkesten gizlediği hayatıdır. Ne 

biçim olursa olsun, bir kimsenin gizlisine girilmesi, özel hayatın gizliliğinin ihlalidir. O itibarla suç serbest 
hareketli bir suçtur. Gerçekten, örneğin; anahtar deliğinden yahut kurduğu bir düzenekle evin bir sakininin, 
konuğu, hizmetçiyi yatak odasında soyunurken seyretmesi; birinin evinin bahçesindeki ağaca çıkarak komşunun 
evinin içini gözetlemesi; kimin girip-çıktığını öğrenmek maksadıyla bir kimsenin evinin kapısının gözetlenmesi; 
çalıştığı işyerinde ne olduğunu merak ederek arkadaşının masasının gözüne bakması; bir kimsenin çantasının 
karıştırılması; posta kutusuna bakılması; otel, pansiyon vs. çalışanının müşterinin odasında eşyasını karıştırması; 
kimin kimle beraber olduğunun araştırılması özel hayatın gizliliğinin ihlalidir.” 
Kimin yüzü kamuya daha gazla açıksa, onun özel hayatının gizli yönü o kadar azdır. 
AİHM, özel hayatın kapsam ve sınırlarının siyasetçiler, hükumet veya Devletin mevcut düzeni söz konusu 
olduğunda daha geniş bir eleştiri sınırının olması gerektiğine vurgu yapmaktadır. 
Yargıtay 4. C.D. 1998 yılında verdiği bir kararda; fotomontaj yoluyla da olsa kamuoyunu ilgilendiren gerçek ve 
güzel olaylar nedeniyle, siyasi parti başkanlarını eleştirmek hukuka uygundur. Kamuoyuna mal olmuş kişiler, 
kendilerine yönelen alkışlar kadar gerçeği yansıtan eleştirilere de katlanmak zorunda olduğu sonucuna 
ulaşmıştır. 
(Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları, Ankara Barosu Dergisi • Yıl:67 • Sayı: 4 • Güz 200918Ankara Barosu Dergisi • Yıl:67 
• Sayı: 4 • Güz 2009) 

7 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesinde; kişinin salt kendine ait olan bu hayatını; özel hayatı, aile 

hayatı, konut ve haberleşmesi olarak ifade edilmiştir. 
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf


 

EMPERYALİZMİN DEĞİŞMEYEN TAKTİĞİ: BÖL, 
YÖNET VE YUT!.. 

25 Nisan 2021 

“Model ortak” olduğumuz “dost” ve “stratejik müttefiğimiz” ABD’nin son Başkanı Joe Biden, 

1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımladı. 

1915’ten bu yana 106 yıl geçti. 

“Soykırım” kavramı 1948’de imzalanan “Soykırım Sözleşmesi” ile literatüre girdi. 

Sözleşmelerin hükümleri yasa hükümleri gibidir. 

Demokrasi havarisi geçinen ABD, “yasaların geriye yürümezliği” kuralını, 1915 olayları için 

yok saydı. 

AİHM, 15 Ekim 2015 tarihinde Perinçek-İsviçre Davası ile ilgili verdiği kararda; Ermeni Tehciri 

kararından sonra yaşanan olayların “soykırım” olarak nitelendirilemeyeceğine hükmetmişti. 

Bir olaya “soykırım” diyebilmek için o ülkenin ulusal mahkemelerinin veya uluslararası bir 

ceza mahkemesinin kararı gereklidir. 

Dolayısıyla meşru bir zeminde 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımlamak olanaklı 

değildir… 

*** 



Her 24 Nisan öncesinde, bu defa ABD Başkanı ne diyecek diye, kulaklarımızı Atlantik ötesine 

çeviriyoruz. 

24 Nisan öncesinden başlayan lobi savaşları, diplomatik ilişkiler ve benzer girişimler 

sonunda; “soykırım” yerine “büyük felaket” dedirtmeyi başarı (!) sayıyorduk. 

Bu başarımızla da bir yıl idare ediyorduk… 

2021 yılında sona geldik. 

Biden, son noktayı koydu: 

1915 olayları “soykırımdır” dedi… 

*** 

Öyleyse, biz de filmi geriye doğru sarıp, geçmişten günümüze olup biteni yeniden gözden 

geçirelim: 

1915 olaylarına gelmeden önce, dünyada neler oluyordu hatırlamak gerekir. 

Çanakkale Savaşları o yılın en önemli olaylarıdır. 

İngiltere, bu savaşlar başlamadan önce Ermenilere önemli bir görev vermişti. 

Ermeniler, Osmanlı topraklarının doğusunda çıkartacakları olaylarla; hem Rus ordusuna 

Karadeniz’den yardım göndermeyi başarmayı, hem de Türk Ordusunu bu olaylarla ilgilenmek 

zorunda bırakarak, Çanakkale’ye daha çok güç yığmalarını önlemeyi sağlayacaklardı. 

Planları bu kadar basitti. 

Biraz daha ayrıntılı bilgi için1 nolu bağlantıdaki makaleyi okumanızı öneriyorum… 

*** 

1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başlamıştı. 

Bu büyük savaşın; ekonomik, siyasi ve stratejik nedenlerine bu yazıda girmeyeceğiz. 

İtilaf Devletleri (Birleşik Krallık, Fransa ve Rus İmparatorluğu) Ermenilere savaşın sonunda 

Doğu Anadolu’yu da içerisine alacak şekilde “Büyük Ermenistan”ı kurma vaadinde 

bulundular. 

Şimdi de “4T” ile aldatıyorlar.2 

Ermeniler, bu planın bir parçası olmayı kabul ederek, cephe gerisinde sivil halka karşı 

katliamlara giriştiler. 

Çanakkale Savaşları başlamasından bir hafta önce harekete geçtiler. 

 
1  https://www.fatihhaber.com/ermeni-isyanlari-ve-canakkale-savasi/1151/ 

2 4T: Terör, tanıma, tazminat ve toprak talebi. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fatihhaber.com%2Fermeni-isyanlari-ve-canakkale-savasi%2F1151%2F%3Ffbclid%3DIwAR2P7JPp8Ew83sCgm2zMvH_LVO10wv7x1RXUks09_WNvJcY1xPs2uII0IPI&h=AT322rbUXbGRCpLcNJEDqT0frY_janRAQSE08ms5-TLW-alcvmUdNC_mTiLTsH8fKoCywjDhSyCKVjcJpy49E7STLt3JbXGpsaQHQiCfNL5-SjAE7bDU6Z1geFv05Q


Ermeni çetelerine lojistik desteği Ermeni halkı sağlıyordu. 

Çeteler, çıkarttıkları olaylar nedeniyle Çanakkale’ye gidecek askeri desteği de bir ölçüde 

engellediler. 

“Tehcir” olarak adlandırılan zorunlu göç, bu koşullarda alınan idari bir tedbirdi… 

*** 

O dönemde, içeride asayişi sağlamak için yeteri kadar kuvvet bulundurmak imkansızdı. 

Zira “15’likler” diye isimlendirilen lise öğrencileri bile silah altına alınıyordu. 

Açlık, salgın hastalıklar ve dağlardaki asker kaçağı eşkıyalar kol geziyordu. 

Ayrıca Ermenilerin sivil halka karşı yaptığı katliamları duyan Anadolu halkı burnundan 

soluyordu. 

Bu iklimde az sayıda kolluk kuvveti gözetiminde; Suriye ve Lübnan’a kadar gitmek kolay iş 

değildi. 

Doğal ölümlerin yanında, doğal olmayan bazı ölümler de oldu kuşkusuz; eşkıyaya söz 

geçiremiyordunuz o gün. 

Ama bunların sayısı abartıldığı gibi de değildir. 

“Millet-i Sadıka” olarak bilinen Ermeniler, tebaası oldukları Osmanlı’ya karşı ihanet etmenin 

bedelini, önce doğa koşullarına ödediler, sonra da eşkıyaya… 

Üzgünüz elbette… 

Suçsuz insanlar da bedel ödediler… 

*** 

Ermenilerin ilk Başbakanı Ovanes Kaçaznuni, 1923 yılında yapılan Taşnak Partisi 

Kongresi’nde yaptığı konuşmada; “Olayların sebebi biziz” diyerek3 bu acı gerçeği itiraf da 

etmiştir. 

Buna rağmen, gelecek yıllarda tam tersine bir atmosferin oluşması engellenememiştir. 

Kabul etmek gerekir ki, ister iktidarda olsun ister muhalefette Türk siyasetçiler bu konuda dik 

durmayı becerememişler.4 

*** 

 
3 http://www.dunya48.com/siyaset/ermeni-sorunu/308-ovanes-kacaznuni-ermenistanin-ilk-basbakani-tasnak-

partisinin-yapacagi-birsey-yok 
4 http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2014/04/ozur-dilemiyoruz/ 

http://www.dunya48.com/
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dunya48.com%2Fsiyaset%2Fermeni-sorunu%2F308-ovanes-kacaznuni-ermenistanin-ilk-basbakani-tasnak-partisinin-yapacagi-birsey-yok&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFrFsfHPbgoPkyJFgzFt9Hnc1iAog&fbclid=IwAR1mol0Jm3dmM8hMRvGLO6a92_lCqXtV0ZE8SOMXSp_F0UqiZ-GFC6oSOVk
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dunya48.com%2Fsiyaset%2Fermeni-sorunu%2F308-ovanes-kacaznuni-ermenistanin-ilk-basbakani-tasnak-partisinin-yapacagi-birsey-yok&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFrFsfHPbgoPkyJFgzFt9Hnc1iAog&fbclid=IwAR1mol0Jm3dmM8hMRvGLO6a92_lCqXtV0ZE8SOMXSp_F0UqiZ-GFC6oSOVk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dunya48.com%252Fsiyaset%252Fermeni-sorunu%252F308-ovanes-kacaznuni-ermenistanin-ilk-basbakani-tasnak-partisinin-yapacagi-birsey-yok%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFrFsfHPbgoPkyJFgzFt9Hnc1iAog%26fbclid%3DIwAR1jseuMtj5E9fftA42KLeFr6zMZCg76m890t9dqadnOS26Ap-xo-8ekhAk&h=AT2KdToUqZ3ovjz401G90a0NaIhXVfCJmC3LGgrvem1mfZ5eI9YYmNl3178jx6Txue5QwA8AFYXrCpZbhHlByH3WZ5IWeZvoMtwXoahGrzC93hpYNSIGH81h5e3v1Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dunya48.com%252Fsiyaset%252Fermeni-sorunu%252F308-ovanes-kacaznuni-ermenistanin-ilk-basbakani-tasnak-partisinin-yapacagi-birsey-yokhttp%253A%252F%252Fchp-muhalefethareketi.biz.tr%252F2014%252F04%252Fozur-dilemiyoruz%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGOEfeBDT1cCGXv3UvZJziuxXC-OA%26fbclid%3DIwAR1mUlJs7vVy3IOv4s4M_lu1Dtg4g4k-j9iw6YyAPUNxgHXmct1MNvOp6AE&h=AT2JeeGe5aA-ueuUKAYqPhIJtjkW76ZsSAOTt1kYoLh0NDLfn86ejdVODcfz2U0GuT0M2E5dhslvrqC87eOhd272WrM8a2YUOtwscDZnUr1lPLdEpKTzHk5n0a29DQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dunya48.com%252Fsiyaset%252Fermeni-sorunu%252F308-ovanes-kacaznuni-ermenistanin-ilk-basbakani-tasnak-partisinin-yapacagi-birsey-yokhttp%253A%252F%252Fchp-muhalefethareketi.biz.tr%252F2014%252F04%252Fozur-dilemiyoruz%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGOEfeBDT1cCGXv3UvZJziuxXC-OA%26fbclid%3DIwAR1aBhsOgE6q8NpHSfLFLbsLnLSxJHqEFKbXGa4Bmz76wvuX2RHbGy6cZxk&h=AT2D-2gGQfoagjkJtenfp56__6Nu1szga7Gu68e8fu03CDfus9JIHLkhLRsSB6Xri7A4WjMQPsvAC35VzC1Qzw7AtYs2Dz_4M-Luq4u3doxyqgorZX1uiQmVDJSVPA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dunya48.com%252Fsiyaset%252Fermeni-sorunu%252F308-ovanes-kacaznuni-ermenistanin-ilk-basbakani-tasnak-partisinin-yapacagi-birsey-yokhttp%253A%252F%252Fchp-muhalefethareketi.biz.tr%252F2014%252F04%252Fozur-dilemiyoruz%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGOEfeBDT1cCGXv3UvZJziuxXC-OA%26fbclid%3DIwAR2yq6_LStKKiDyibj3bYkXhNsD-G9jGVRRVXpiduDP33flYoAUo4ZK9VG0&h=AT0WonUifJSpGplP2lMvKBaFaJYCzlZ1zyvBXEiNe6S5RV9AogLAnijkDDP5QFLxKe_fWoiWC27rcuv-EpKDrMzlQ4BZVsh3I0iptzv6VGBwcOgtuKwvcr-VgMnFTg


Kızılderililerin soyunu kurutan ABD, Ermeni meselesini parmağına dolayıp ve her yıl 

Türkiye’nin bir konuda taviz vermesini sağlayacak şekilde, bu olayları 24 Nisan öncesinde 

gündeme taşımıştır. 

On yıllarca kendi kamuoyunu ve dünya kamuoyunu “demokrasi götürme” ve “insan hakları” 

yalanları ile aldatan ABD yönetimlerinin gerçek amacının; ülkeleri parçalayıp bölmek, kendi 

ayakları üzerinde duramayan küçük bağımlı devletler haline getirip yönetmek ve sonunda 

yutmak olduğu, bütün kanıtları ile birlikte ortaya çıkmasına rağmen, ne yazık ki bu tuzağa 

düşmekten kurtulamamıştır. 

Tuzağa düşülmesinin en önemli nedeni hiç kuşku yok ki, yerli işbirlikçiler olmuştur. 

ABD, kendi hainlerini öldürürken, başka ülkelerin hainlerini destekleyip ülkelerinde iktidara 

getirmeyi bir politika olarak benimsemiştir.5 

Emperyalizmin; insan hakları, demokrasi vb gibi kavramlarla uzaktan yakından bir ilgisinin 

olmadığı, müdahale ettiği ülkelerin; müdahale sonrasındaki durumlarından bellidir: 

Örneğin ABD’nin Libya’da ne işi vardı? 

Irak’a, Suriye’ye neden girdiler? 

Yıllardır Afganistan’da ne yapıyorlar? 

Karadeniz’e donanmalarını çıkartmak için olmadık manevralar neden yapıyorlar? 

Gürcistan’da ve Ukrayna’daki turuncu devrimlerin arkasında kim vardı? 

Doğu Akdeniz’de, hedefi Türkiye olan tatbikatlar göz dağı değil de nedir? 

İran’ın uranyumu zenginleştirmesinden onlara ne? 

Viyetnam’da ve Kore’de yaptıklarını unuttuk mu? 

Latin Amerika ülkelerinde seçilmiş iktidarları, askeri darbelerle değiştirmeye kalkışanlar onlar 

değil miydi? 

Küba halkının gayet de memnun olduğu rejimi yıkmak, için hainleri onlar beslemiyor mu? 

Venezuela’daki meşru yönetimi tanımamak diye bir tutum olabilir mi? 

Say sayabildiğin kadar… 

ABD’nin sicili, insan hakları ile uluslararası kuralları ihlallerle doludur… 

*** 

Çok doğru bir tanımlama ile emperyalizmi ABD ile özdeşleştirmekte bir yanlışlık yoktur. 

ABD’nin dünyayı sömürmek için kullandığı en etkili silah “süper güç” kavramıdır. 

 
5 https://www.aydinlik.com.tr/para-gucu-tapinakcilari-hududumuzda-mehmet-yuva-kose-yazilari-nisan-2018 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aydinlik.com.tr%2Fpara-gucu-tapinakcilari-hududumuzda-mehmet-yuva-kose-yazilari-nisan-2018%3Ffbclid%3DIwAR2hE14kHzLDZMPv-q6h7z9VqYd4v6sTo4Q794_ftHJWcLwSvGuKXUMxQ3k&h=AT3sRjHvZRrZ9oeluYqeXZa4S4H-v2KIhAF2W5VSiDhmOaxp4SGT-Wvq4yuWq7khLqiGvhnKbjxMA4N71VrKwh0r8dbgkqEHsxft_c6adI0JHutWZC_KEGeRsRm3oQ


Kendi öz gücüne güvenmeyen ülkeler, süper güce savaşmadan teslim olurlar. 

Teslim olmanın en kolay izah edilir şekli ise, süper güçle “ortak” olmaktır. 

Sistem bu kadar basit işliyor… 

Süper güç ve ortakları!.. 

*** 

Geçmişi kötülemek için söylemiyorum: 

Türkiye asıl NATO’ya girmekle emperyalizmin tuzağına düşmüştür. 

Bu tuzaktan kurtulmak ise mümkündür. 

Bunun için ilk adım emperyalizmin yerli işbirlikçilerinden kurtulmaktır. 

ABD ile işbirliğini bir ilke olarak kabul eden, emperyalist ülkelerin desteği ile kendi ülkesinde 

iktidara gelmeyi bekleyenler, Kissenger’in tarif ettiği kişilerdir. 

Onlardan uzak durmak gerekir… 

ABD, CAATSA (Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) ile 

Türkiye’yi hasım (düşman) olarak tanımlamıştır. 

Türkiye’nin hava savunma sistemlerine sahip olmasından dostları rahatsız olmamalıdır. 

Rahatsızlık duyuluyorsa, demek ki dost ve müttefik değiller ve sırası geldiğinde hava 

saldırısını kendileri yapacaklardır, 

Bunun başka da bir açıklaması olamaz… 

Bu andan itibaren, Türkiye’nin düşmanı ile işbirliği edenler de düşmanımızdır. 

HDP’yi ve siyasi uzantısı olduğu PKK’yı, ABD’nin kara gücü olmayı kabul ettikleri için 

düşman olarak kabul edebiliriz. 

Aynı şekilde, 1915 olaylarını “soykırım” olarak kabul etmelerini de düşmanca bir hareket 

olarak değerlendirilmelidir. 

Dost-düşman ayrımını doğru şekilde yapamazsak, tekrar tekrar aynı tuzaklara düşmemiz 

kaçınılmazdır. 

ABD’yi dost ve müttefik olarak kabul etmek affedilmez bir hataydı. 

Bu hatanın bedelini ödemenin sırası gelmiştir. 

Zamana yayarak bedeli gelecek kuşaklara ödetmek yerine, biz bir defada ödemeliyiz. 

Tıpkı Çanakkale’deki gibi, tıpkı Kurtuluş Savaşı’ndaki gibi… 

*** 



Atatürk’ün vasiyetinin ne kadar haklı ve yerinde olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.6 

Atatürk’ün 5 Dış Politika İlkesi7 güncelliğini yitirmemiştir. 

Türkiye, Biden’ın önümüze getirdiği fırsatı iyi kullanmalıdır. 

Türkiye’de ABD’nin askeri varlığına derhal son verilmelidir. 

Nereden ince ise oradan kopsun! 

Bu da bir stratejidir… 

 
6 https://tr.sputniknews.com/columnists/201605191022847309-Rusya-Mustafa-Kemal-Ataturk-19mayis/ 

7 https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/guneri-civaoglu/ataturk-ten-5-dis-politika-ilkesi-2171563 

 

https://tr.sputniknews.com/columnists/201605191022847309-Rusya-Mustafa-Kemal-Ataturk-19mayis/
https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/guneri-civaoglu/ataturk-ten-5-dis-politika-ilkesi-2171563
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 

“128 milyar doların bir bölümü kasadadır, bir bölümünü salgında kullandık” dedi. 

Erdoğan sadece AKP Genel başkanı değil, Cumhurun da başıdır ve aynı zamanda da 

başkomutandır. 

Sözüne inanacağız elbette. 

Ve de her zeminde onu savunacağız. 

Haa! Ne kadarı kasadadır diye soruyorsanız, o başka… 

Birazdan o soruya cevap verecek bir “bürokrat” getireceğim karşınıza… 

*** 

Nam-i diğer “Jöleli” uzun süredir gözlerden ıraktı. 

Gerçek adı Yiğit Bulut olan bu zat ekonomisttir, tıptan anlamaz! 

Söz sırası geldi sahne aldı: 

“Merkez Bankasının hiç 128 milyar doları olmadı ki…” dedi. 

Kestirip attı! 

Aferin delikanlıya… 

*** 



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, hukukçudur ve 4 dönem AKP milletvekili 

olarak Mecliste yerini almıştır. 

Dağ: 

“Muhalefet, ajansları vasıtasıyla 7/24 yalan ve iftira üretmekten başka bir şey yapmıyor. 

‘128 milyar dolar’ meselesi de bunlardan biridir” dedi. 

Bir ara, “Para kasadadır” da demişti… 

Bize böyle, “dağ gibi” siyaset adamları lazımdır. 

Öyle değil mi? 

*** 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli: 

“Paranın Türk halkının evinde ve banka hesaplarında olduğunu” ileri sürdü… 

Döviz hesabımı kontrol ettim: 

Bakiye: 

Sıfır gözüküyordu!.. 

Belli ki sizin hesaplara kaymıştır!.. 

Bir göz atsanız diyorum… 

*** 

Ekonomist-gazeteci Emin Çapa, doğru yere bakmamız için önce bir açıklama yaptı: 

Sabit Kur Sisteminde (eski sistem) Merkez Bankası, ilan ettiği kur üzerinden döviz 

satmak zorundadır. 

Serbest Kur Sisteminde (şimdiki sistem) ise Merkez Bankası, piyasalara göre hareket eder; 

döviz satmak zorunda değildir. 

Demek istiyor ki: 

Merkez Bankasının (ve Hazine’nin) başına ehliyetsiz-liyakatsız ve dahi basiretsiz yöneticiler 

getirildiği için bu hazine zararı oluşmuştur… 

Eşkiyalar bankayı soymadığına göre, büyük olasılıkla öyledir… 

*** 

CHP Milletvekili İlhan Kesici, gerçekten de işinin erbabıdır. 

Öyle bilinir. 

Televizyonda bir programa katıldı, ona da 128 doların ne olduğunu sordular. 

“Şimdi söylersem kendi sorumuzu kırmış olurum” dedi. 



“Soruyu kırmak” da ne demektir? 

Kendi adıma bir şey anladıysam Arap olayım! 

Sanırım, banka kayıtlarında her şey bellidir, hiçbir şey kaybolmaz; gün gelir bilanço okumayı 

bilenler gerçeği görüp, açıklarlar demeye getirdi. 

*** 

Dört gözle Devlet Bahçeli’nin bu 128 milyar dolar işine ne diyeceğini bekliyordum. 

CHP’nin bu konu ile ilgili olarak TBMM’ne verdiği genel görüşme önerisine red oyu verdi. 

Bahçeli, meselenin ne olduğunu halkın bilmesini istemiyor galiba. 

Neden acaba? 

Bilecek de ne olacak zair!.. 

*** 

Sonra Hakan Topkurulu manşete çıktı. 

5 başlık halinde konuyu özetledi. 

Sonuç olarak dedi ki: 

“Üzerinde fırtına kopartılan para 20-30 milyar dolardır.” 

20 ile 30 arasında 10 milyar dolar fark vardır. 

Ve: 

10 milyar dolar ihmal edilir bir rakam olarak gösterilemez! 

Yapma öyle Hakan Bey! 

Beyefendi, 128 milyar doların erimesini Merkez Bankasının uyguladığı “serbest kur” 

sisteminin bir sonucu olarak gösteriyor. 

“Sabit kur” da uygulansaymış yine aynı şey olabilirmiş diyor. 

“Uygulanması gereken tek politika Vatan Partisi’nin ‘Direnme Ekonomisi’ politikasıdır” 

diyerek sözlerini bitirdi… 

doğruya doğru; ben bir şey anlamadım dediklerinden. 

Biz 84 milyon halk, 128 milyar doların ne olduğunu arıyoruz. 

Peki, öyleyse; sen bize 20-30 milyar dolar arası olan kayıp paranın yerini söyle! 

*** 

57. Hükumetin Ekonomi Bakanı Masum Türker, daha temkinli: 

Kayıp rezerv iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. 



Gerçek ne peki? 

Onu da demedi. 

Peki, kayıp dolarlar, olmaları gereken yerde, yani Merkez Bankası’nın kasasında mı yoksa 

başka yerdeler mi? 

Bu soruya yanıt vermedi eski bakan. 

“R”lerin üzerine basarak bir sürü laf salatası etti, sonra da çekip gitti… 

*** 

Merkez Bankası’nın son Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 

“Dünyanın hiçbir yerinde bu tür karşı taraf ayrıntıları açıklanmaz” diyerek “ticari sır” 

kavramına sığındı. 

Demek istedi ki: 

Yaklaşık 2 yıl içerisinde Merkez Bankası veya Hazine’nin düşük kurdan dövizleri kimlere 

sattığını söylemeyeceğiz, çünkü bu ticari sırdır ve bizim müşterilerimizin ismi, 84 milyonun 

merakını gidermekten çok daha önemlidir… 

Bir kez daha eğilip, Kavcıoğlu’nun ne dediğine kulak verelim: 

Yeni Merkez Başkanımız: 

“Kayıp bir varlık yok” dedikten sonra, 128 milyar doların nerede olduğunu şöyle açıkladı: 

”Otomatik işlem platformlarında gerçekleşen bu işlemlerin karşı tarafları yurtiçi ve 

yurtdışı piyasa yapıcı bankalardır.” 

Daha ne desin birader! 

Kayıp olduğu iddia edilen ve Türk Milletine ait olan o para, şimdi yerli ve yabancı 

bankalardadır ve artık paranın sahibi onlardır diyor… 

Birbiriyle bu kadar çelişen açıklamaları kim nasıl düzeltecek çok merak ediyorum. 

Eskilerimiz, “zırva tevil kaldırmaz” derlerdi… 

Bakalım şimdi kaldıracak mı? 

*** 

Türk halkının mizah yeteneği karşısında, bu olay nedeniyle bir kez daha şapka çıkartıyorum. 

Özellikle de “128 milyar dolar nerede?” afişlerinin “Cumhurbaşkanına hakaret” kabul edilip 

toplatılmaları üzerine, geliştirdikleri dili alkışlıyorum. 

Yurttaşlar, 2. Abdülhamit dönemine gönderme yaparak, 128’i değişik şekillerde piyasaya 

sürdüler. 



Bir de 128 milyar doların ne kadar büyük para olduğunu anlatmak için akılda kalacak ilginç 

kıyaslamalar yaptılar: 

Ekonomiyi iyi bilen biri dedi ki: 

128 milyar dolar Fas’tan Marshall adalarına 50 ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasından fazladır. 

Bir diğeri, 128 milyar dolarla neler yapılabileceğini hesapladı: 

Bu kadar parayla; 106 adet Osmangazi Köprüsü yapılabiliyor veya 1422 adet F-35 savaş 

uçağı satın alınabiliyormuş. 

8 milyon üniversite öğrencisine 2000 ay boyunca KYK bursu, 10 milyon asgari ücretliye 36 ay 

boyunca maaş ödemesi yapılabiliyormuş. 

Tam kapanma uygulansaydı, 84 milyon vatandaşın her birine1500 dolar nakit yardım 

yapılabilirmiş. 

Akıllının biri çıkmış başka bir hesap yapmış: 

Her saat 25 bin dolar biriktirmeyi başarabilseydik; günde 600 bin dolarımız olurdu. 

Yılda 219 milyon dolar demektir bu. 

İstanbul’un fethinden bu yana 568 yıl geçti; çarparsak 124 milyar 392 milyon ediyor. 

Yine de 128 milyarı biriktiremezdik!.. 

Anlayın artık! 

Bu kadar parayla, iki defa “Kanal İstanbul”u inşa edebilirdik. 

Şimdi mecburen, devlet garantili yap-işlet-devret yöntemini deneyeceğiz… 

Eriyen Merkez Bankası rezervi o kadar büyüktü anlayacağınız… 

*** 

Y-CHP’nin de hakkını teslim etmek gerekir, kedi olalı ilk defa bir fare yakalayabildiler; 19 

yılda ilk defa gündemi onlar belirlediler… 

Tebrikler!.. 

Şimdi “fezleke”yi hak ettiniz… 



 

“UKRAYNA KRİZİ” VE ULUSAL DURUŞ!.. 

11 Nisan 2021  

“En büyük hatayı yap ama en küçük hatayı savunma” sözünü, bu yazıda da 

hatırlatacağım. 

Amirallerin duyurusu ile ilgili olarak yüksek yargı organları; Yargıtay ve Danıştay’ın görüş 

açıklamaları hiç yakışık almadı diyemiyorum. 

Bu dönemde böyle bir açıklama pek yakıştı doğrusu: 

Kamuoyuna görüşlerini bildiren kahraman amiraller hakkında, gözaltına alma ve soruşturma 

başladığına göre dava açılması da kuvvetle muhtemeldir. 

Yüksek yargıçlar, ileride “temyiz” edilmek üzere önlerine gelecek o dava ile ilgili görüşlerini 

(kararlarını) peşin olarak açıkladılar. 

Eskilerin deyimi ile ihsas-ı rey’dir bu.1 

 
1 İhsas-ı rey: Oyunu/tarafını belli etme. 



Yargıcın hükümden önce görüşünü doğrudan veya dolaylı olarak belli etmesi halinde davaya 

“tarafsız” veya “önyargısız” yaklaşamayacağı kabul edilir ve bu durum “hakimin reddi”2 

sebebidir. 

Dolayısıyla o davanın açılıp da mahkumiyetle sonuçlanması halinde, davayı temyizen 

inceleyecek bir makam da kalmadığından, acayip bir hukuki boşluk yaratılmış olacaktır… 

Böyle bir rezaletle karşılaşmamış olmak için gözaltı süresi sonunda, amirallerin serbest 

bırakılması ve ilgili savcının da “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı vermesi zorunluluktur. 

Aksi halde, daha büyük bir rezillikle karşılaşmamız olasılık dahilindedir… 

Bu son cümleye “aksi halde” ile başladığım için, bu makalemin “darbe girişimi” olarak 

değerlendirilmesini beklemiyorum… 

*** 

Reis, İstanbul Sözleşmesi’nden “çekilme” kararını, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yerine, 

“yetkide ve usülde paralellik ilkesi”ne3 uygun olarak TBMM’nde kanun ile yapsaydı, bu 

tartışmaların hiçbiri olmayacaktı. 

Reis’in hatasını bir “kılıfa” uydurabilmek için TBMM Başkanı daha büyük bir çam devirerek işi 

iyice çıkmaza soktu. 

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a sordu: 

Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile bir uluslararası sözleşmeden 

ayrılabilme yetkisi var mı? 

Bu soruya olumlu yanıt veren Şentop, ikinci soruda tuzağa düştü. 

“O zaman Lozan’dan ve Montrö’den de çıkabilir mi?” diye soran Sarıkaya’ya: 

“Teknik olarak yapabilir” dedi TBMM’nin son başkanı. 

Tartışmalar bu sözler üzerine başladı… 

Eğer, Reis “yetkide ve usülde paralellik” ilkesine uysaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. 

Eğer Meclis Başkanı, Reis’in “hatasını savunma” durumuna düşmemiş olsaydı, son iki 

haftadır yaşadıklarımızın hiçbiri yaşanmayacaktı… 

 
2 Hakimin reddi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 36. maddesinde düzenlenmiştir. 

MADDE 36- (1) Hâkimin tarafsızlığından şüpheyi gerektiren önemli bir sebebin bulunması hâlinde, taraflardan 
biri hâkimi reddedebileceği gibi hâkim de bizzat çekilebilir. Özellikle aşağıdaki hâllerde, hâkimin 
reddi sebebinin varlığı kabul edilir: 
a) Davada, iki taraftan birine öğüt vermiş ya da yol göstermiş olması. 
b) Davada, iki taraftan birine veya üçüncü kişiye kanunen gerekmediği hâlde görüşünü açıklamış olması. 

3 Yetkide paralellik ilkesi, bir idari işlemi yapmaya yetkili olan makam veya organın söz konusu işlemi geri 

alma, kaldırma, değiştirme ve düzeltme konusunda da yetkili olmasını ifade ederken, usulde paralellik ise söz 
konusu makam ya da organın bu yetkisini aynı usullerle kullanması kavramını ifade eder şekilde … 



Bir hukukçu olarak samimi değerlendirmelerim bu şekildedir… 

*** 

Siyasetle ilgilenen bir yurttaş olarak da diyeceklerim var elbette. 

Önce emekli diplomatlarımız ile amirallerimizi aynı doğrultuda ve benzer cümlelerle 

kamuoyuna açıklama yapma zorunda bırakan gelişmelere kısaca göz atalım: 

“Egemenlik”4 hakkımızı uluslararası planda tescil eden en önemli belge olan Lozan 

Anlaşması’nın, Türkiye’nin tapu belgesi niteliğinde olduğu ve Montrö Boğazlar 

Sözleşmesi’nin bu anlaşmanın tamamlayıcı çok önemli bir parçası olduğu hakkında genel 

bir kanı vardır ve doğrudur. 

Bu konuda bir tek Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı ile kefen giyerek emirlerini 

bekleyen taraftarları farklı düşünmektedir. 

Reis: 

29 Eylül 2016 günü Saray’da yaptığı 27. Muhtarlar Toplantısında; “Birileri bize Lozan’ı zafer 

diye yutturdular”5 demiştir. 

19 Ekim 2016 günü yaptığı konuşmada da “Lozan’ın tartışılması gerektiğini” savunmuştu.6 

Reis, sanki Osmanlı Devleti, 10 Ağustos 1920’de Sevr Anlaşmasını imzalamamış gibi, 20 

milyon kilometrekare topraklardan 780 bin kilometrekareye düşmesini, Lozan Anlaşması’na 

bağlayarak bu önemli anlaşmayı yetersiz olarak nitelemiş ve gereksiz yere tartışmaya 

açmıştır. 

 
4 Egemenlik, (ya da hâkimiyet), bir toprak parçası ya da mekân üzerindeki kural koyma gücü ve hukuk 

yaratma kudretidir. Bu güç siyasi erkin dayattığı yasallaşmış bir üst iradeyi ifade etmektedir. 
Egemenlik aynı zamanda bir devletin ülkesi ve uyrukları üzerindeki yetkilerinin tümünü ifade eder. 

• Mutlaktır, başka bir güç tarafından sınırlandırılmamıştır. 

• Bölünemez ve devredilemezdir. 
Sürekli ve kesintisizdir 

5 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylarin-ardindaki-gercek/lozani-hatirlamak-1775399 

6 “1914 yılında, 2.5 milyon kilometrekare olan topraklarımız, 9 yıl sonra 780 bin metrekareye düştü. Kurtuluş 

Savaşı’na girerken hedef Misak-ı Milli’ye sahip çıkmaktı… 
MİSAK-MİLLİ HEDEFLERİMİZİ KORUYAMADIK 
Maalesef hem batı hem de güney sınırlarımızda Misak-ı Milli hedeflerimizi koruyamadık. Dönemin şartları 
itibarıyla bu durumu mazur görenler, göstermeye çalışanlar olabilir. Bu yaklaşımı bir yere kadar mazur görmek 
mümkündür. Asıl vahimi, zorunluluklardan kaynaklanan bu durumu esas olarak kabul edip kendimizi tamamen 
bu kabuğun içine hapsetme anlayışıdır. Biz işte bu anlayışı reddediyoruz. Türkiye’yi 1923’ten beri böyle bir kısır 
döngüye hapsedenlerin amacı coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızı, Selçuklu ve Osmanlı geçmişimizi bize 
unutturmaktır.” 
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-misak-i-milli-mesaji-40252990 

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylarin-ardindaki-gercek/lozani-hatirlamak-1775399
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-misak-i-milli-mesaji-40252990


7 Aralık 2017 günü, Atina’da Papadopulos ile görüşürken, “Lozan’ı güncellemeye ihtiyaç 

var” demiştir.7 

5 Ocak 2020 günü “Savaş gemileri Montrö kapsamında boğazlardan o sınırlamalar 

çerçevesinde geçmeye devam edecek mi?” sorusuna Kanal İstanbul’u kastederek: 

“Onlara bir çözüm buluruz. Gerekirse buralardan geçebilirler” yanıtını vermiştir.8 

5 Nisan 2021’de: 

“Daha iyisi için imkan bulana kadar Montrö’ye bağlılığımızı sürdürüyoruz” dedi.9 

Montrö Anlaşması’nın Türkiye’ye sağladığı boğazlar üzerinde egemenlik hakkıdır. 

Egemenlik hakkından daha ötesi “daha iyisi” nedir?.. 

Dolayısıyla Devletin başının başlattığı bu tartışmalardan endişeye kapılmak ve irdelemek her 

yurtseverin ödevidir… 

*** 

Şimdi de gelişmeleri kısaca gözden geçirelim: 

Biden’in ABD Başkanlığına seçilmesi ile dünyaya verdiği mesaj neydi? 

ABD geri döndü! 

“Bu bağlamda Rusya’yı örnek gösteren Biden, Kremlin’in Batılı demokratik ülkeleri 

zayıflatmaya çabaladığını öne sürdü ve bu nedenle Ukrayna ile dayanışma içinde olacağını 

ifade etti.”10 

Joe Biden yönetimi, kısa sürede ABD’nin “geçici ulusal güvenlik strateji belgesini” 

yayımladı. 

Washington yönetimi, Rusya ve Çin’i en büyük düşmanı olarak tanımlarken, askeri 

varlığını bu iki ülkeye karşı Pasifik bölgesi ile Avrupa’da artıracağını ilan etti.11 

“ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası” anlamına gelen 

CAATSA ile Türkiye’yi de düşman ilan etti.12 

 
7 “Aslında, dünyada tüm yapılan anlaşmaların zamanın akışı içerisinde güncellenmesi gerekir. Lozan’ın da bu 

şekilde tüm bu gelişmeler karşısında bir güncellenmeye ihtiyacı var. Bu güncellenme, sadece Türkiye için değil 
Yunanistan için de faydalı olabilir.” 
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-erdogandan-bu-kez-ciprasa-canli-yayinda-lozan-cevabi-
40671166 
8 https://tr.euronews.com/2020/01/06/erdogan-kanal-istanbul-montro-nun-tamamen-disinda-olan-bir-sey 

9 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56640091 

10 https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/ilk-uluslararasi-konferansa-katilan-biden-abd-geri-dondu-6269930/ 

11 https://www.haber7.com/dunya/haber/3074605-biden-resmen-acikladi-abd-cin-ve-rusyaya-savas-ilan-etti 

12 https://www.milligazete.com.tr/haber/5945666/abd-turkiyeyi-dusman-ilan-etti 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-erdogandan-bu-kez-ciprasa-canli-yayinda-lozan-cevabi-40671166
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-erdogandan-bu-kez-ciprasa-canli-yayinda-lozan-cevabi-40671166
https://tr.euronews.com/2020/01/06/erdogan-kanal-istanbul-montro-nun-tamamen-disinda-olan-bir-sey
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56640091
https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/ilk-uluslararasi-konferansa-katilan-biden-abd-geri-dondu-6269930/
https://www.haber7.com/dunya/haber/3074605-biden-resmen-acikladi-abd-cin-ve-rusyaya-savas-ilan-etti
https://www.milligazete.com.tr/haber/5945666/abd-turkiyeyi-dusman-ilan-etti


Belli ki, Rusya’yı güneyden, Türkiye’yi kuzeyden kuşatmak için Karadeniz’e çıkmak istiyor. 

Bunun için NATO’yu da işin içerisine sokacaktır. 

Karadeniz’in Batısı kıyısındaki devletlerden Bulgaristan ve Romanya’yı NATO üyesi yaptılar. 

Keşke zamanında işe uyansaydık da bu iki üyeliği engelleseydik! 

Şimdi de Ukrayna’yı NATO’ya ve AB’ye alarak, Rusya’nın Batısını NATO üyeleri ile 

kapatacaklar. 

Bu planın işlemesi için ABD savaş gemilerinin Karadeniz’e çıkması şart. 

Karadeniz’e çıkışa engel olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin bu yüzden delinmesi 

gerekiyor. 

Anlaşma zamanında iyi düşünülüp kaleme alınmış; bazı sınırlamalar getiriyor ve savaş 

gemilerinin 21 günden fazla Karadeniz’de bulunmasını yasaklıyor.13 

Uluslararası anlaşmaların Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile değiştirilmesi ve anlaşmalardan 

çekilme konusunu tartışırken, bu tehlikeli durumları göz önünde tutmak gerekiyor… 

*** 

Batı ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden alevlenen kapışma, Montrö’yü yeniden gündeme 

getirdi. 

ABD, bölgeye 2 savaş gemisi göndereceğini bildirdi. 

Öte yandan Rusya da flaş bir açıklama yaptı: 

Interfax haber ajansı, Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın bir bölgede deniz tatbikatı 

yapacağını duyurdu. 

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında tatbikat kapsamında en az 10 savaş 

gemisi ve 15.000 personelin bölgeye sevk edileceği belirtildi. 

Açıklamada, “Kış tatbikat çalışmalarımız kapsamında 10’dan fazla amfibi ve savaş gemisi 

Karadeniz’e yönlendirilecektir” denildi.14 

Rusların deniz kuvvetleri ağırlıklı olarak açık denizlere kapalı Hazar Denizi’nde konuşludur. 

7 Ekim 2015’te sabah saatlerinde Hazar Denizi’nde bulunan 4 savaş gemisinde IŞİD 

hedeflerine 26 füze fırlatılarak, 11 ayrı hedef imha edildiğini unutmadınız umarım.15 

ABD’nin Karadeniz’e çıkartacağı iki savaş gemisine karşı, Rusya’nın Hazar Denizi’nden 

yönlendireceği 10’dan fazla gemi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i korkutacaktır. 

 
13 https://www.trthaber.com/haber/gundem/montro-sozlesmesi-neleri-kapsiyor-571694.html 

14 https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/abd-karadenize-savas-gemisi-gondermeyi-dusunuyor-6363142/ 

15 https://www.sozcu.com.tr/2015/dunya/rusya-hazar-denizinden-atilan-fuzelerle-isidi-vurdu-953453/ 

https://www.trthaber.com/haber/gundem/montro-sozlesmesi-neleri-kapsiyor-571694.html
https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/abd-karadenize-savas-gemisi-gondermeyi-dusunuyor-6363142/
https://www.sozcu.com.tr/2015/dunya/rusya-hazar-denizinden-atilan-fuzelerle-isidi-vurdu-953453/


Muhtemelen kendisine “NATO üyeliği” veya birkaç savaş gemisinin Ukrayna’ya “hibe” 

edilmesi havucu uzatılacaktır. 

Bu olasılıkların her ikisini de Türkiye’nin engellemesi mümkündür: 

Türkiye, Ukrayna’nın NATO üyeliğine onay vermezse bu plan yatar. 

Geriye “hibe” konusu kalır ki, bu da Montrö’yü delmek için “sözleşmeyi arkadan dolanma” 

olarak değerlendirilip, savaş gemilerinin geçmesine Türkiye izin vermeyebilir. 

Hibe olayı, tıpkı iç hukukumuzdaki “kanuna karşı hile”16 gibi değerlendirilebilir… 

Böylece dünyadaki tek huzur denizi olan Karadeniz’e ABD’nin girmesi engellenir… 

Böyle bir durum karşısında Rusya, Çin ve diğer bölge ülkelerinin Türkiye’nin yanında yer 

alacağına kuşku yoktur… 

*** 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: 

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin delinmesi, Türkiye ve Rusya bakımından hayati önemdedir. 

ABD ve AB’nin bizim bilemediğimiz nedenlerle Reis’e “tutsak” muamelesi yapmaları, onu 

baskı altına alarak egemenlik haklarımızdan taviz koparmaları olasılık dahilindedir. 

Buna karşılık, “milli birlik ve bütünlük içerisinde” hareket edip, Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nin arkasında toplanarak, düşmanca planları boşa çıkartmak yurtseverliğin bir 

gereğidir… 

İç siyasetteki hesaplaşmaları sandık önümüze geldiğinde görürüz; milli konuları uluslararası 

plana taşımak; aymazlıktır, fırsatçılıktır ve hainliktir… 

 
16 Kanuna karşı hile; yasa koyucunun yasakladığı bir işlem veya sonuca, başka bir hukuki işlem ile ulaşılması 

olarak ifade edilir. Şöyle ki; yasa koyucu tarafların yaratmak istediği sonucu yasaklamış fakat taraflar hukuka 
uygun başka bir işlem tesis ederek yasa koyucunun yasakladığı sonuca ulaşmışlardır. 
Yine dürüstlük kuralı, kanuna karşı hilenin önlenmesinde işlev görür. Kanuna karşı hilede kanun tarafından 
öngörülen bir yasağı delmek için dolambaçlı bir yola başvurulur ve kanunun başka bir hükmünden 
yararlanılarak, sözü edilen yasak dolanılmak istenir. 
TMK m. 2 hükmüne göre: “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına 
uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” 



 

104 EMEKLİ AMİRAL YURTTAŞLIK GÖREVİNİ 
YAPTILAR!.. 

5 Nisan 2021  

Kolay etkileniyoruz efendim kolay… 

104 emekli amiralin bildirisini okuyunca, haklı buluyoruz. 

İktidar sözcülerini dinleyince onlara hak veriyoruz. 

Reis’in ne dediğini bir bilebilsek işimiz kolaylaşacak! 

Henüz onun kükremesini duyamadık… 

Neden böyleyiz acaba? 

Bir defa daha kendi soruma kendim cevap veriyorum: 

Yurttaş olarak “haklarımızı ve ödevlerimizi” bilmiyoruz… 

Öz yurdumuzda misafir gibi oturuyoruz.. 

Açıkçası, pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da bayağı cahiliz… 

*** 

O halde, önce bu konu ile ilgili hak ve ödevlerimizi öğrenelim: 

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 43. maddesi; Silahlı Kuvvetler mensuplarının, 

Siyasi parti ve derneklere girmelerini, bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette 



bulunmalarını, her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmalarını ve bu maksatla nutuk ve 

beyanat vermelerini ve yazı yazmalarını yasaklamıştır.1 

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 124. maddesi de aynı yasağı tekrar etmekte; 

“yazı yazma”yı “makale yazma” olarak belirginleştirmiş bulunmaktadır.2 

Dikkat ettiyseniz bu yasaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları içindir. 

Emekli askerler, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları değillerdir. 

Zira İç Hizmet Kanununun 1. maddesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, “kadro ve kuruluşlarla 

teşkilatı gösterilen silahlı Devlet kuvveti” olarak tarif edilmiştir. 

Bu tarife göre, silahları bulunmayan emekli askerler, senin-benim gibi sivil yurttaşlardır... 

*** 

Senin-benim gibi yurttaşların temel hak ve ödevleri ise Anayasada yazılıdır. 

Anayasamızın 25. maddesinde; herkesin düşünce ve kanaat hürriyetine sahip olduğu 

yazılıdır.3 

Açıklanamayan düşünce ve kanaatin ne önemi var ki! 

Bu yüzden 26. maddede; herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka 

yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahip olduğu hüküm altına 

alınmıştır.4 

 
1 ) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET 

KANUNU 
Madde 43 – (Değişik cümle: 13/7/2013-6496/19 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette 
bulunamaz. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının siyasi parti veya derneklere girmeleri bunların siyasi 
faaliyetleri ile münasebette bulunmaları, her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla 
nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır. 

2 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ 

Madde 124 – Askerlik kendi ülküsünden doğan hususiyle manevi değerleriyle başlı başına bir meslektir. Türk 
Silâhlı Kuvvetleri her türlü siyasi mülahaza ve tesirlerin üstündedir. Bundan ötürü Silâhlı Kuvvetler mensuplarının 
hükümet tarafından tasdikli veya tasdiksiz siyasi parti ve derneklere girmeleri ve bunların siyasi faaliyetleriyle 
münasebette bulunmaları ve her türlü siyasi gösteri, toplantı ve seçim işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk 
beyanat vermeleri ve makale yazmaları yasaktır. 

3 ANAYASA 

VII. Düşünce ve kanaat hürriyeti 
Madde 25–Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. 
Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce kanaatleri 
sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. 

4 ANAYASA 

VIII. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti 
Madde 26 – Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak 
açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet Resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir 
almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla 
yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir. 



Demek ki, yurttaşlar bir konudaki düşüncelerini “toplu olarak” ve “yazı” ile açıklayabilirler… 

Haklarında söylenmedik söz bırakılmayan bu emekli 104 amiral, senin-benim gibi sivil 

yurttaşlar oldukları için bir konudaki düşüncelerini toplu olarak ve yazı ile açıklamışlardır. 

Bu bildiri, tıpkı emekli 126 büyükelçinin yaptığı açıklama gibidir.5 

Nokta. 

Durum budur. 

Emekli büyükelçiler gibi emekli amirallerin de böyle bir hakları var mıdır? 

Evet vardır… 

Nokta… 

*** 

Şimdi gelelim bildirinin içeriğine: 

Bir sayfalık bildiride özetle ne dedi emekli amiraller? 

Bu defa bildirinin bağlantısını vermiyorum; doğrudan 5 numaralı dipnottan okuyabilirsiniz. 

“Kanal İstanbul”u uluslararası anlaşmaların iptal yetkisi kapsamında Montrö 

Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasını endişe ile karşıladıklarını açıkladılar. 

Bu konu ile ilgili endişelerini tek tek saydılar. 

Hangisine itirazınız var? 

Lozan’ın tamamlayıcı anlaşması olan Montrö’nün tartışma konusu yapılmamasını önerdiler. 

Açıkça söylemeseler de son günlerde sosyal medyada gündeme gelen Deniz İkmal 

Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı olduğu iddia edilen şahsın, tarikat 

evindeki görüntülerinden duydukları rahatsızlığı dile getirdiler. 

TSK’nın Anayasanın değişmez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez değerlerini titizlikle 

sürdürmesi gerektiğine vurgu yaptılar. 

Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli 

olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir değerlendirmesinde bulundular…6 

 
Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve 
Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, 
Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile 
hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun 
olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir. 

5 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104021044175531-126-emekli-buyukelciden-montro-aciklamasi/ 

6 “Yüce Türk Milletine, 

Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö 
Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır. 

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104021044175531-126-emekli-buyukelciden-montro-aciklamasi/


15 Temmuz’u hatırlattılar… 

Ne var bunlarda? 

Bu ifadelerin hangisi “darbe”yi çağrıştırıyor? 

*** 

İktidar kanadından gelen tepkiler; son derece yersiz ve abartılıdır. 

Ayrıca bildiriyi fırsata çevirme çabası da aleni gözükmektedir. 

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin verdiği tepki ise abartının çok ötesinde, evlere şenliktir: 

Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan 

amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları 

kesilmelidir” demiştir.7 

Bahçeli eksik bıraktı, onu da ben tamamlayayım 

“Bu amirallerin cenazelerinin camiye alınmaması lazımdır” da deseydi yeriydi! 

Yakışırdı… 

*** 

Meral Hanım da bu olayda fena çuvalladı: 

 
Türk Boğazları, dünyanın en önemli suyollarından biri olup, tarih boyunca çok uluslu antlaşmalara göre 
yönetilmiştir. Bu antlaşmaların sonuncusu ve Türkiye’nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montrö; sadece Türk 
Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye’ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve 
Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir 
diplomasi zaferidir. Montrö, Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz’i barış denizi 
yapan sözleşmedir. Montrö, Türkiye’nin herhangi bir savaşta, savaşan taraflardan birinin yanında istemeden 
savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir. Montrö, Türkiye’nin II. Dünya Savaşında tarafsızlığını korumasına 
imkân yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye’nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin 
tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması 
gerektiği kanaatindeyiz. 
Diğer taraftan; son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, 
haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve 
özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain 
kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK’nin, anayasanın değişmez, 
değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir. 
Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk’ün çizdiği çağdaş rotadan 
uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, 
tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir. 
Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan’ın koruyucusu Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir. Ülkemizin her 
köşesinde denizde, karada, havada, iç güvenlik bölgesinde ve sınır ötesinde fedakârca görev yapan, Mavi 
Vatandaki hak ve menfaatlerimizin korunması için Atatürk’ün gösterdiği yolda canla başla çalışan cefakâr Türk 
Denizcilerimizin yanındayız. 
04 Nisan 2021 
Deniz Şehitlerimizi anarak Saygıyla duyururuz.” 

7 https://www.trthaber.com/haber/gundem/bahceliden-darbe-imali-bildiriye-tepki-rutbeleri-sokulmeli-

569966.html 

https://www.trthaber.com/haber/gundem/bahceliden-darbe-imali-bildiriye-tepki-rutbeleri-sokulmeli-569966.html
https://www.trthaber.com/haber/gundem/bahceliden-darbe-imali-bildiriye-tepki-rutbeleri-sokulmeli-569966.html


“Kişisel fikrimi söylüyorum. Bu zevzekliktir” dedi…8 

Hanımefendiye hatırlatıyorum: 

Siyasetle ilgilenmek yurttaşlar için “zevzeklik” değil; hem hak hem de bir ödevdir. 

Bakınız Anayasanın Dördüncü Bölümüne… 

TSK’nin şerefli emekli mensupları, bildiride dile getirdikleri durumlar karşısında sessiz mi 

kalsalar daha iyiydi? 

*** 

TSK’nın darbe yapma olasılığı üzerine de bilgi tazeleyip bitirelim: 

İç Hizmet Kanununun eski 35. maddesindeki; 

“Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye 

Cumhuriyeti’ni kollamak ve korumaktır” ifadesi geçmişteki darbelerin dayanağı olarak 

gösterilirdi. 

2013’te bu hüküm: 

“Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; yurtdışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını 

savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini 

sağlamak, TBMM kararıyla yurtdışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın 

sağlanmasına yardımcı olmaktır” şeklinde değiştirildi.9 

Artık 35. maddenin verdiği görevdir diyerek, TSK’nın “darbe” yapmaya teşebbüs olanağı da 

kalmadı. 

Kaldı ki, 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne katılan askerlerin 21.494’ü ihraç edilerek, Ordu 

darbecilerden büyük ölçüde temizlendi. 

Emekli olan askerlerin ise darbe yapması zaten söz konusu olamaz. 

Kendi ifadeleri ile söylersek: 

Olta ile mi darbe yapacaklardı?.. 

*** 

Görülüyor ki, bu aralar gündem değiştirmek için zorlanan siyasi iktidar, emekli 104 amiralin iyi 

niyetli bildirisini işine geldiği gibi kullanacak. 

 
8 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aksenere-tepki-zevzeklik-diyecegine-tesekkur-etmeli-1825632 

9 Madde 35 – (Değişik: 13/7/2013-6496/18 md.) 

Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık 
sağlayacak şekilde askerî gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır. 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aksenere-tepki-zevzeklik-diyecegine-tesekkur-etmeli-1825632


Amirallerin bir şanssız tarafı da Y-CHP’nin itibarı yerlerde sürüklenen sözcülerinin bildiriyi 

sahiplenerek, sanki arkalarında Kılıçdaroğlu varmış gibi bir izlenim yaratılmış olmasıdır. 

Bir diğer şanssızlıkları da ABD’nin Türkiye’deki iktidarı değiştirmek yönünde yapmış olduğu 

açıklamalardır.10 

Yüce Tanrım! 

Aklımıza mukayyet ol!.. 

 
10 https://tr.euronews.com/2020/08/15/joe-biden-n-erdogan-darbe-ile-degil-secimle-degismeli-ac-klamalar-

na-bestepe-den-sert-tepk 

https://tr.euronews.com/2020/08/15/joe-biden-n-erdogan-darbe-ile-degil-secimle-degismeli-ac-klamalar-na-bestepe-den-sert-tepk
https://tr.euronews.com/2020/08/15/joe-biden-n-erdogan-darbe-ile-degil-secimle-degismeli-ac-klamalar-na-bestepe-den-sert-tepk


 

 

İTİBARDAN HARCAMA OLMAZ!.. 

1 Nisan 2021 

İç siyaset meseleleri hakkında bir şeyler yazmak istediğimde, billahi kalem oynatamıyorum. 

Çözüm önerisi ortaya koymadıktan sonra, yapılan eleştiriler ne işe yarar. 

Öyle değil mi? 

Ağlamak, dert yanmak, şikayet etmek veya haber özetlerini sıralamak marifet değildir. 

Ya bir yol bulup, halka göstereceksiniz ya da yoldan çekileceksiniz! 

Başka yolumuz kalmamıştır!.. 

*** 

Geçen hafta, Brüksel’deki NATO Dışişleri bakanları toplantısının ardından, Avrupa Birliği 

(AB) liderler zirvesi yapıldı. 

Sonuç Bildirgesi’nde dikkat çeken hususları görelim: 

-Türkiye ile “ticari bağların derinleştirileceği” vurgulandı. 

“Pazar” olarak kıymetimizi biliyor bu Avrupalılar. 

-Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon araştırmalarını sürdürmesi halinde, “yaptırımlarla 

karşılaşılacağı” ifade edildi. 

Bunu tercüme etmeye gerek yok; ne dedikleri son derece açıktır. 

-Türkiye’nin 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapması ise “takdirle” karşılandı… 

Bir ara Suriyeliler için para yardımı yapacaklardı ya, şimdi ise Türklere Avro yerine “takdir” 

veya “aferin” yeterlidir diye düşündüler herhalde!.. 

*** 

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: 



“Türkiye’yi ittifaka “demir atmış halde tutmak”ta ABD ve NATO’nun güçlü çıkarı var” dedi.
1
 

Yani: 

Türkiye’yi içimize almayacağız ama karşı tarafa da göndermeyeceğiz; Avrupa Birliği 

kapısına bağlı kalsın demiş oldu. 

Türkiye’yi “gemi” gibi tarif edip “demirlemiş tutmak” ile “köpek” gibi değerlendirip kulübeye 

bağlamak arasında çok fark yok ki!.. 

Biri sokak, diğeri diplomasi dili… 

*** 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin “mülteci barındırma rolü” nedeniyle 

önemli bir müttefik olduğunu söyledi.
2
 

Tespit böyle yapılınca, karar şöyle alındı: 

“Türkiye’yi transatlantik ittifakına geniş ölçüde uyumlu tutmaya çalışacağız”. 

Yani: 

AB’ye girme umudunu hiç tüketmeyeceğiz!.. 

*** 

Bu gelişmelere karşılık, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ankara’da Erdoğan ve Çavuşoğlu ile 

görüştü. 

Ortak basın açıklaması yapmadılar. 

Yi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; ekonomik konular ile salgınla mücadelenin 

ele alındığı ve Uygur Türkleri hassasiyetinin iletildiğini ifade etti… 

Bir araya gelmekle verilen mesaj ABD ve AB’ye… 

*** 

Bununla beraber, ABD Başkanı Biden de konuştu: 

Bloomberg’in haberine göre, Biden, “Türkiye demokrasisinde yaşanan gerileme” ile 

“Ankara’nın Rusya ile hiç olmadığı kadar yakın olan ilişkisi” hakkındaki endişelerini dile 

getirdi. 

Anlaşılan odur ki, ABD, müdahale edeceği ülkelere “demokrasi getirme” kılıfından vaz 

geçmiş değil. 

 
1 https://tr.sputniknews.com/abd/202103231044093893-blinken-turkiyeyi-yakin-tutmakta-abd-ve-natonun-

guclu-cikari-var/ 
2 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/mehmet-ali-guller/rusyaya-tehdit-turkiyeye-cengel-1823051 

https://tr.sputniknews.com/abd/202103231044093893-blinken-turkiyeyi-yakin-tutmakta-abd-ve-natonun-guclu-cikari-var/
https://tr.sputniknews.com/abd/202103231044093893-blinken-turkiyeyi-yakin-tutmakta-abd-ve-natonun-guclu-cikari-var/
https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/mehmet-ali-guller/rusyaya-tehdit-turkiyeye-cengel-1823051


Biden’in deyimi ile Rusya’yla “hiç olmadığı kadar yakınlaşan” Türkiye’nin, S-400’leri satın 

almasından sonra; ABD, AB ve yaptırımlar tehdidi ile Türkiye’ye hiç atmayacağı kadar geri 

adımla attırmışlardır: 

-Oruç Reis’i Antalya Körfezi’ne çektik, 

-Yunanistan’la “istikşafi” görüşmelere başladık; Ege Denizi ile ilgili konulara Doğu Akdeniz’i 

de ekleyerek görüşmeleri “istişari”ye çevirdik, 

-Libya’daki inisiyatif alıcı tutumumuzdan vaz geçtik, 

-Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de ABD ile ortak tatbikatlar yapmaya başladık, 

– S-400’lerle ilgili olarak “Girit Modeli”ni ortaya atarak, aktifleştirilmelerini erteleyebileceğimiz 

mesajını verdik. 

*** 

Bütün bu gelişmeler gösteriyor ki, Türkiye yönünü kararlı adımlarla Doğu’ya çevirmeyi 

beceremiyor. 

Bunun başlıca nedeni; ABD ve AB’nin yaptırımlarla Türk ekonomisi üzerinde oluşturacağı 

olumsuz etkiye Doğu’nun telafi edecek garantiler verememesidir. 

Türkiye, bölge ülkeleri ile bir strateji geliştirebilse, NATO ile de Şangay İşbirliği Örgütü ile de 

daha sağlıklı ilişkiler kurabilecektir… 

Bunun için de “mezhep” bakışlı dış politikanın hızla terk edilmesi gerekir… 

İç politikada ise; “hilafet”, “irtica”, “kadın erkek eşitliği”, “laiklik”, “faiz” ve 

“İstanbul Sözleşmesi” vb. gibi “milli birlik ve beraberliği” zedeleyen konularda yürüten 

gereksiz tartışmalar, bir an önce bitirilmelidir… 



 

“GÜNCELLEMELER”İ YÜKLEMEYİ UNUTMAYIN!.. 

31 Mart 2021 

Uluslararası sözleşmelerle elde edilen kazanımlar doğrudan ulusun “egemenliği” ile ilgilidir. 

Şimdi 2017 yılının aralık ayına gidiyoruz. 

Reis, Yunanistan ziyaretinden dönüyordu. 

Uçakta, önceki görüşünü tekrar etme ihtiyacı duydu. 

Dedi ki: 

“Lozan devasa bir anlaşma. Gerek görülmesi halinde güncellenebilir”
1
… 

Lozan
2
 gerçekten de devasa bir anlaşmadır. 

Türkiye’nin tapusu olarak da nitelendiriliyor. 

TC kimlik kartını hak ederek taşıyorum diyebilmek için 2 nolu dipnotu okuyup özümsemek 

gerekiyor… 

Nokta… 

Lozan’ı “hezimet” olarak değerlendiren bir anlayışın, “güncelleme” isteğini anlamak zor 

değil. 

Tabii ki, güncelleme yapabilmek için tarafları bir araya toplamak gerekir. 

Bir an için, aynı masanın etrafında oturduklarını varsayalım. 

 
1 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201712101031337319-erdogan-lozan-anlasmasi-guncellenme/ 

2 https://www.ismetinonu.org.tr/lozan-baris-antlasmasi-tam-metni/ 

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201712101031337319-erdogan-lozan-anlasmasi-guncellenme/
https://www.ismetinonu.org.tr/lozan-baris-antlasmasi-tam-metni/


İlk sözü de bizim delege alsın. 

Taraflardan yeni “ödünler” mi isteyecek, yoksa verecek mi? 

Bakın burası çok önemlidir!.. 

Ve: 

Arkasında Reis bulunan o delege, her kim olacaksa artık, İsmet Paşa gibi yurda dönecek ve 

görkemli bir törenle karşılanacak değildir!.. 

Güldürmeyin insanı; “İslam’ı güncelleme”nize
3
 bir şey demezler ama Lozan öyle değildir!.. 

*** 

Alın size bir güncelleme daha: 

Subay ve astsubay okullarına girişte “irticai faaliyetlere karışmamış olma” koşulu kaldırıldı. 

Türkçesi, irticai faaliyetleri karışanlar subay ve astsubay olabilecekler. 

Peki, siyasi iktidara göre subjektif bir ifade olan “irticai faaliyetler” nelerdir? 

Kısaca, “ilerlemeye karşı olmak” olarak tarif edebileceğimiz irtica, “ricat” sözcüğünden 

türetilmiştir ve “gericilik” anlamına gelmektedir. 

Demek ki, bundan böyle gerici faaliyetlere karışanlar, ordu mensubu olabilecekler. 

Bir örnek verelim mi? 

Yeni Akit gazetesi geçenlerde “Meclis isterse hilafeti ihya edebilir” diye bir iddiada bulundu 

ya, bu istek doğrultusundaki faaliyetlerin tümü “irticai faaliyet” kabul edilir… 

Hilafet-Saltanat rejiminden Cumhuriyet’e geçtik. 

Tekrar geri Hilafet-Saltanata dönüşü savunmak gericiliktir… 

Bu tanıma göre; “Laiklik karşıtı eylemlerin odağı” haline geldiği Anayasa Mahkemesi kararı 

ile sabit olan AKP de gerici bir partidir. 

Çünkü “Laik devlet”e karşı “Şeriat devleti”ni savunmak gericiliktir… 

*** 

Konuyu değiştirelim isterseniz. 

Gelelim “uzmanı” olduğunuz ve en iyi bildiğiniz konuya: 

Kanal İstanbul’un imar planları onaylandı, duydunuz mu? 

Hadi gözünüz aydın o zaman! 

 
3 https://www.haberturk.com/cumhurbaskani-erdogan-dan-dunya-kadinlar-gunu-programinda-aciklamalar-

1868148 

https://www.haberturk.com/cumhurbaskani-erdogan-dan-dunya-kadinlar-gunu-programinda-aciklamalar-1868148
https://www.haberturk.com/cumhurbaskani-erdogan-dan-dunya-kadinlar-gunu-programinda-aciklamalar-1868148


Örneğin; tarla vasfında iken, metrekaresi 5 lira olan arazilerin değeri 5000 lira çıktı. 

“Bana ne” demeyin! 

Tarlalar onların olabilir ama bu memleket bizimdir… 

*** 

Son güncellememiz Damat olsun: 

Siyasi iktidar değişikliği olmadan, Damat’ın bakanlıktan istifa etmesi bir güncellemedir. 

Kaybolan 128 milyar doların hesabını sormak, güncellemeler nedeniyle geçmişte kalmıştır. 

Böyle bir düzende; Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınması ile 450 

milyon doları 7.20 TL’den satın alarak bir gecede köşeyi dönenlerin kimler olduğunu bile 

öğrenmek imkan dahilinde değildir. 

Zira oda bir güncellemedir… 

AKP’nin 7. Olağan Büyük Genel Kurultayı’nın “lebaleb” bir ortamda yapılmasını kınayacağız 

da ne olacak!.. 

Aşı mı yapılacak bize, yoksa bizi de mi güncelleyecekler?.. 



 

DEFOLUN GİDİN!.. 

29 Mart 2021  

Reis, İstanbul Sözleşmesi’ni feshetti. 

Kadınlar: “O iş henüz bitmedi” dediler. 

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a sordular: 

“Reis, isterse Möntro Boğazlar Sözleşmesi’nden de çıkabiliriz” dedi… 

*** 

Anayasamız mealen der ki: 

Uluslararası sözleşmeler Meclis’in onayı ile yürürlüğe girerler, Cumhurbaşkanının 

kararnamesi ile ortadan kaldırılamazlar. 

Aksi fikirden olan hukuk fakültesi 1. sınıf öğrencileri sınıfta kalırlar. 

Şentop, sınıfta kaldı!.. 

*** 

Gerçekten de İstanbul Sözleşmesi’nden bir kararname ile çekildik. 

Bana göre -usulüne uygun bir şekilde- çekilseydik iyiydi. 

Ama benim savunduğum çekilme gerekçeleri
1
 çok farklı. 

 
1 https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2020/07/29/ozur-dilerim-beni-de-aldattil 

https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2020/07/29/ozur-dilerim-beni-de-aldattil


Burada onları tekrar edecek değilim. 

Merak edenleri 1 nolu dipnota gidebilirler… 

*** 

Böyle bir durum karşısında, kimse tek başına bir şey yapamaz. 

Muhalif halkın örgütlü gücü muhalefet partileridir. 

Muhalefet, bu açık anayasal aykırılığı halka şikayet edecek yerde, gereğini yapması 

gerekirdi! 

Eğer bu kadar açık bir anayasal aykırılık karşısında bir şey yapamıyorlarsa, demek ki 2023 

genel seçimlerinde; kazansalar ve YSK, “seçimlere şaibe katıldı, yeniliyoruz” diyerek 

sonucu tanımazsa, yapabilecekleri bir şey kalmayacaktır. 

Halka şikayet etmek boş çaba, çözüm sunmak gerekir çözüm. 

Halk, şikayet dinlemekten bıktı zaten… 

*** 

Bizim muhalefet partilerinin sözcüleri, “anchorman” (enkırmen)
2
 gibidir. 

Vira haber özetlerini aktarırlar. 

Asla eylem öneremiyorlar… 

“Eylem” sözünü duyunca ödleri patlıyor. 

Sanki halk, haberleri dinleyip anlayamıyor da bunlar açıklamasını yapıyorlar. 

Televizyonlardaki tartışma programları da aynı sıkıcılıktadır. 

“Uzman” sıfatı da verilen “derin yorumcular”, iktidarın belirlediği yapay gündemin satır 

aralarını okumaya çalışırlar. 

Birkaçı dışında, onların da çözüm önereni yok! 

Zair gerçeklere yanaşmaya korkuyorlar!.. 

*** 

O zaman bir kez daha soruyorum: 

2023 seçimlerinde; seçimi Millet İttifakı kazanırsa ve AKP çeşitli bahaneler ileri sürerek 

iktidarı devretmez ise ne yapacaksınız? 

İşte o gün ne yapacaksanız, bugün de yapmanız gereken odur. 

Hodri meydan! 

 
2 Anchorman, (enkırman) dilimize İngilizce’den girmiştir. Ana haber sunucusu anlamında kullanılmaktadır. 



Anayasal ve yasal eylemlerden söz ediyorum. 

Bir planınız ve programınız yoksa, halkın yürüyüşünün önünde set olmayın, istifa diye bir 

tercihiniz her zaman vardır. 

Defolun gidin, düşün yakamızdan artık!… 



 

“TİCARİ SIR” !.. 

26 Mart 2021 

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın İnstegram mesajı istifasını açıkladığında 

Merkez Bankası’nın bir gecede 128 milyar doları kaybolmuştu. 

Herkes bu dolarları kim satın aldı diye sordu? 

Cevap Albayrak’ın istifası ile verildi… 

Tartışmalar bir süre daha devam edeceğe benziyor. 

*** 

Merkez Bankası Başkanı yine görevden alındı, yerine yenisi atandı. 

Yine bir gece operasyonu ile 450 milyon dolar satıldı. 

Satılırken Dolar 7.20 TL idi, sabah 8.20 TL oldu. 

Yani birileri bu geceyarısı satışı ile 450 milyon lira kazandılar… 

*** 

KİM BUNLAR? 

Bu sorunun cevabını maalesef bulamazsınız. 

Ben bu soruya ey yordamı ile bir cevap vereceğim: 

Merkez Bankası’ndan (MB) kimler döviz satın alabilirler? 

Önce bu sorunun yanıtını bilmek gerekir. 



Merkez Bankası’nın internet sitesinde: 

“Merkez Bankası veznelerinden GERÇEK KİŞİLER döviz/efektif alış ve satış işlemi 

yapılmaz” diye yazıyor. 

Bu açıklamaya göre tüzel kişiler döviz satın alabilirler. 

Derler ki: 

“Bankalar döviz toplamıyor, bankaların pozisyon kapama telaşları da yok. Bu nedenle 

bankaların döviz talepleri sınırlıdır.” 

 

– Dövize büyük talep reel sektörde, büyük rakamlarla ithalat yapan kuruluşlardan geliyor. 

Özellikle PERTOL ve petrol ürünü İTHAL eden, İŞLEYEN kuruluşlar döviz satın alıyor. 

–FİNANS işleriyle iştigal eden şirketlerin (döviz büroları) de Merkez Bankası ile döviz alış-

verişi olduğunu 

biliyoruz… 

*** 

-MB’nın döviz satış ihalelerine baktım; şirketlerin isimleri, sanırım “ticari sır”dır diye 

belirtilmiyor. 

Geriye bir soru daha kalıyor: 

-O da MB gerçek kişi ortaklarına döviz satışı yapılıp yapılmadığı öğrenemedim. 

MB’nin ortaklar arasında 6396 gerçek kişi de var. 

Peki, onlar kimlerdir? 

İnanın onların da isimleri sanırım yine “ticari sır”dır diye hiçbir yerde açıklanmıyor. 

MB’nın büyük paylı ortağı Hazine olduğuna göre, “kaybolan” paralar halkın paralarıdır. 

Dolayısıyla halkın bu soruların cevabını bilme hakkı var. 

Hamdolsun ki paraların uçup gittiği “SIR” olarak saklanmıyor. 

Ama paralar hangi gerçek ve tüzel kişilere gittiği saklanıyor, o “TİCARİ SIR”DIR… 

Genel kabul gören tanıma göre: 

Ticari sır, bir şirketin rakiplerine karşı ekonomik avantaj elde etmesini sağlayan bilgi 

bütünüdür. Formül, tasarım, yasal araç ya da örüntü biçiminde olabilir. 

Bu tanıma göre, bir şirketin MB’ndan ne kadar döviz satın aldığı “SIR” olabilir mi? 

“Ticari sır” kavramının arkasında saklanan her ne ise yasa ve ahlak dışı bir ilişki olmalıdır… 



 

“BOZKURT” KURALI! 

25 Mart 2021 

“19 yıl bir hazırlık süreciydi, biz yeni başlıyoruz” dedi Mahir. 

Bizdeki kayda göre; Mahir Ünal, AKP Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya 

Başkanı’dır. 

Sıradan biri değil yani… 

Sözlerine inanıyoruz, inanacaksınız, zair!.. 

*** 



19 yıllık hazırlık süreci olan icraatlar herhalde ağırdır. 

Nelerdir bu icraatlar bilmiyorum açıkçası. 

Ve: 

Asıl önemlisi, bu icraatların ne kadar süreceğidir. 

Bu soruya yanıtı Reis verdi zaten: 

“Türkiye’yi önce 2023 hedeflerine ardından da 2053 vizyonuna inşallah Cumhur İttifakı 

ile kavuşturacağız” dedi… 

Reis, 2010 ve 2017 Anayasa değişikliklerini görmezden gelerek: 

“1982 Anayasasının üzerinden 29 yıl geçtiğini, anayasanın tarih periyodu içinde 

geçerliliğini kaybettiğini” dile getirdi… 

*** 

Ben bu cümlenin son bölümüne takıldım: 

“Anayasa geçerliliğini kaybetti” de ne demek Şakir? 

Şakir’in kim olduğunu mu bilemediniz. 

O da sizin gibi Şamlıdır! 

Geçerli olmayan anayasaya uymak, nasıl olacak acaba? 

Geçerli değilse, uymaya da gerek yok zaten. 

Zaten Reis de öyle demedi mi vaktiyle? 

Ne zamandan beri anayasa geçerliliğini kaybetti acaba? 

“Anayasaya uymuyorum, saygı da duymuyorum” dediği günlerde, anayasa geçerliliğini 

yitirmiş olabilir mi? 

Sorular, sorular, deli sorular geliyor aklıma… 

*** 

Neyse ki, 2022’in ilk diliminde yeni anayasa çalışmalarına ulaşacağız. 

Ben demiyorum Reis “ulaşacağız” dedi. 

Ne demek istediyse, “dilim” sözcüğünü de o kullandı aynı cümlede. 

Yeni anayasa çalışmalarına “başlayacağız” demek istemiştir mutlaka… 

Hani “leb” demeden “leblebi”yi anlayan bir Millettik, ne oldu bize?.. 

Şamlı mıyız biz!? 

*** 



“2053 vizyonu” da çok önemlidir tabii ki.. 

2053-1453 =600 eder. 

Demek ki, Reis, İstanbul’un Fethi’nin 600. yılında “vizyona” ulaşacağız demek istedi… 

Nasıl anladım de mi? 

Vizon mu ne demek? 

Televizyonu biliyorum da “vizyon”u bilmiyorum vallahi. 

Birkaç dakika izin verin, sözlüğe bakıp, döneyim… 

Fransızca’dan dilimize girmiş bir kelime imiş. 

Görünüm, ülkü, sağgörü ve gösterim anlamlarında kullanılıyor. 

Siz beğendiğinizi seçebilirsiniz. 

Ben “ülkü”yü seçiyorum. 

Bu seçimimin Bahçeli’nin de hoşuna gideceğinden eminim… 

*** 

Hedefimiz şimdi daha net ortaya çıktı değil mi: “2053 ülküsü.” 

Gerçi bunun da biraz tarife ihtiyacı var. 

Neyse anlayan anlamıştır, ben de geçiyorum; Reis gerekirse, bir dahaki kongrede 

anlamayanlara izah eder… 

Lider dediğin, sürünün hızını en önde giden yaşlı bozkurtlara göre ayarlar… 

Bu kurala göre hızımız fena değil!.. 

Bu tempo ile yürüyelim arkadaşlar… 

*** 

Ne yalan söyleyeyim: 

Benim asıl takıldığım 2053 vizyonu görüp göremeyeceğim hususudur. 

Yaşı 65’in üstünde olanlar için hesaplıyorum: 

2053-2021=32 yıl eder. 

Örneğin ben o gün: 65+32=97 yaşında olacağım, Reis ise 99. 

99’u veren 1’i de verir… 

“Maşaallah” deyin… 

Ulu Tanrı, o günleri görmeyi, ikimize de nasip edecek inşallah!.. 



*** 

Yanımda oturan arkadaş, dürttü beni. 

Uyandı mı ne! 

Eliyle kulağını yanaştır işareti yaptı. 

Kulak verdim: 

-1453’te Ulu Hakan Fatih, İstanbul’u fethetti. 

Osmanlılar ilk kez I. Beyazid komutasında 1395 yılında İstanbul’u kuşattı 

Demek ki kuşatma hazırlıkları 58 yıl sürdü. 

Reis, kim bilir 99 yaşına geldiğinde, mehter marş ile nereleri fethedecek ki, bu kadar hazırlık 

süresi koydu. 

Tanrı daha uzun ömür verir inşallah. 

Kendisinin ve çocuklarının ömründen kesilip Reis’inkine eklenmesi için dua 

eden nice insanlar var. 

2053’te yine başımızda o olsun, Amiiin!.. 

*** 

Daha da önemlisi, Mahir’in sözlerinde açık bir itiraf var: 

Bu sözlerinden, 19 yıldır iktidardayız ama bir şey yapmadık, anlaşılır. 

Tüm yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın hazırlığıdır anlamına da gelir bu talihsiz 

cümle. 

Düzeltilmesi de imkansız! 

*** 

Y-CHP’ye oy verip de ülkeyi yeni ve bilinmez belaların içerisine sürükleyecek yerde, veririm 

Reis’e; beklerim 2053’ü… 

Ömrümden birazını vermiyorum ya! 

Ohhhh! Ne güzel… 

Gel keyfim gel… 

*** 

Artık yastık altında kefen parası tutmaya da gerek kalmayacak orada. 

Bozdurdum hepsini altınların. 

Ülke ekonomisine katarım dövizlerimi. 



Çorbada benim de tuzum olsun di mi ya! 

*** 

Bir de aya gittiğimizi görse mavi gözlerim. 

Başka da bir şey istemiyorum bu fani dünyada… 

Hamdolsun, şükretmeyi öğrendim. 

100’ü geçtiğimde veda edersem aniden, ardımdan sakın ha bir şey okumayın! 

Gözüm açık gider yoksa. 

Helallik filan da istemiyorum, Fatiha’nız sizin olsun!.. 



 

İŞİNİZE KARIŞMAK GİBİ OLMASIN DA: 

24 Mart 2021 

Türkiye kısa adı “İstanbul Sözleşmesi”; Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 

Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni 10.02.2012 tarih ve 

2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylamıştır. 

Sözleşmenin 76. maddesine göre: 

“Katılan her devlet açısından Sözleşme, katılım belgesinin Avrupa Konseyi Genel 

Sekreterliği’ne verilmesinden sonraki üç aylık sürenin sonunu izleyen ayın ilk gününde 

yürürlüğe girer.” 

Bu süreç tamamlanarak Sözleşme, 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin “Oylama” başlıklı 3. maddesine göre ise: 

“Milletlerarası anlaşmaların onaylanması …. bunların hükümlerinin 

uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme, Cumhurbaşkanı kararı ile olur.” 

Buna göre, Cumhurbaşkanı 19 Mart 2021 tarih ve 3718 sayılı kararı ile 

Sözleşme’yi yürürlükten kaldırmıştır. 

Başka bir ifade ile 3718 Sayılı Kararname yayınladığı gün, yani 19 Mart 2021 günü 

yürürlüğe girmiştir… 

Şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır: 

Sözleşmeye göre halen yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı kararı 

ile yürürlükten kaldırılmıştır… 

Bu durumda Sözleşme, yürürlükte midir değil midir? 



Bu sorunun yanıtını, Anayasa’nın 90. maddesinin 5. fıkrasında bulacağız: 

Anayasamıza göre, İstanbul Sözleşmesi kanun hükmündedir. 

Ve: 

Yine Anayasamıza göre Sözleşmeler ile diğer kanunların aynı konuda farklı hükümler 

içermesi söz konusu olduğunda, Sözleşme hükümleri esas alınır. 

BU DURUMDA; İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜKTEDİR diyebiliriz. 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İSE “YOK HÜKMÜNDE”DİR… 

Böyle konuşmak yakışık almazsa, o zaman: 

“SÖZLEŞME, HEM YÜRÜRLÜKTEDİR, HEM DE DEĞİLDİR!” demek zorunda kalacağız… 



 

EN İYİ KÜRT!.. 

23 Mart 2021  

“BİRLİKTE YAŞAMA İRADESİ” ÜZERİNE SAMİMİ VE BOL ÜNLEMLİ BİR DİYALOG!.. 

En iyi Kürt ölü olandır fikri yanlıştır; ölüler kalanlara mesaj veremezler. Sağlarla her 

konuyu açık açık konuşmak gerekir. 

Samimi bir Kürt vatandaşımız ile yemek molası verdiği inşaatta konuştum. Havadan-sudan, 

Koronadan, Tek Adam Rejimi’nden ve günlük yaşama dair olan bölümleri geçiyorum. 

Konuşmamızın sadece ilginç bulduğum “birlikte yaşama iradesi” üzerine olan kısmını 

veriyorum: 

… 

-Türklerle Kürtlerin ortak yaşama iradesi sakatlandı mı da ayrı bir devlet kurmak 

istiyorsunuz? 

-Sakatlanmak da ne kelime, tamamen ortadan kalkmıştır!.. 

-Bu demek ki, ayrılıp Doğu’da bir devlet kurduğunuzda, Batı’daki Kürtlerin oraya 

yerleşeceğini umuyorsunuz… 

-!.. 

-Susmak olmaz, bu soruya cevap vermen gerekir. Dinliyorum: 

-İsteyen Batı’daki malını mülkünü satıp “Kürdistan”a göç eder, isteyen yerinde kalabilir. 



-Bu durumda yerinde kalanlar için Türklerle bir arada yaşama iradesinin yok 

olmadığını kabul ediyorsunuz! 

-!.. 

-O halde şöyle bir sonuca ulaşabiliriz: 

BATI’DA YAŞAYAN KÜRTLERİN TÜRKLERLE ORTAK YAŞAMA 

İRADESİ ZEDELENMEMİŞ AMA DOĞU’DA YAŞAYANLARIN ZEDELENMİŞTİR. 

-Olabilir… 

-Sana göre bu önerme doğru olabilir mi? 

-!.. 

-Bu durumda şunu da söyleyebiliriz: 

Kürtlerle Türkler Doğu’da birlikte yaşayamaz, ama Batı’da yaşayabilirler. 

-Olabilir. 

-Yani bazı yerlerde birlikte yaşayabilirler, bazı yerlerde yaşayamazlar! 

-!.. 

-Kürtler, Türklerle birlikte hem yaşayabilirler, hem yaşayamazlar demiş oldun. Bu cümleyi 

bir daha düşün ve istiyorsan düzelt. 

-!.. 

-Sustuğuna göre, birlikte yaşama duygusu yok olmamış demektir. 

-!.. 

-Peki, Doğu’da yaşayan Kürt vatandaşlarımıza bu duyguyu yaşatan kimdi? 

-Devleeet. 

-Devlet, ne yaptı da Kürtler böyle hissetmeye başladılar? 

-Doğu’yu ihmal etti, yatırım yapmadı ve bu yüzden de Kürt halkı cahil kaldı. 

-Bu mantığa göre Devlet’in diğer bölgelere; örneğin Karadeniz Bölgesi’ne yatırımlar yaptığı 

kabul ediyorsunuz. Bu yatırımlardan birkaç örnek verebilir misin? 

-!.. 

-Diğer bölgelerden de örnekler verebilirsin. 

-!.. 

-Türkiye’de yatırımları özel sektör yaptı ve bunu da ulaşım faktörünü göz önünde tutarak 

Batı’ya yaptı. 



Doğu’nun arazi yapısı nedeniyle Kürt adamları dahi buraya yatırım yapmadılar. Buna ne 

diyeceksin? 

-!.. 

-Doğu’ya yatırım yapılamamış olmasının ve Kürt halkının cahil kalmasının nedeni: PKK’nın; 

45 yıldır okulları ve işyerlerini yakması, öğretmenleri öldürmesi ve can güvenliği yok etmesi 

olabilir mi? 

-!.. 

Son bir soru: 

Emperyalizmin desteği ile bağımsız bir devlet kurulabileceğine inanıyor musun? 

-!.. 

-Cevap vermedin. O zaman bir soru daha soruyorum: 

Emperyalizmin desteği ile kurulan uydu bir devlet, ilerleyen 

tarihlerde bağımsızlığını kazanabilir mi? 

-Kazanabilir. 

-Nasıl? 

–Bağımsızlık savaşı vererek. 

-Ekonomik bakımdan oldukça zor durumda bulunan Türkiye’ye karşı, silahlı mücadele 

vererek başarılı olamayan PKK’nın, çok daha güçlü ordu ve silahlara sahip ABD’ye karşı 

savaşıp kazanma şansı var mı? 

Üstelik daha başlangıçta ABD’ye “kara gücü” olmayı da kabul etmişlerdir. 

“Komutanlarını” ve üst düzey örgüt yöneticilerini ABD’nin atadığı bir “ordu”, ABD’ye karşı 

savaşıp da kazanacak öyle mi? 

-Mustafa Kemal ve arkadaşları da ekonomik yönden zayıftı ve onlar emperyalizme karşı 

savaşıp başardılar. Kürtler de kazanırlar. 

-Ama Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, Anadolu topraklarında yaşayan tüm etnik 

unsurları bir Millet olarak kabul edip, birlikte hareket ederek Bağımsızlık Savaşı’nı 

kazandılar. 

Siz ise ayrışarak ve ayrılarak böyle bir savaşı kazanabileceğinizi iddia ediyorsunuz. 

Bu düşüncenin Dünyada bir örneği var mı? 

-!.. 

-Bir tek örnek veremedin. 

Türk askerine karşı düşmanlık edenlerin, düşmana askerlik ettikleri söylenir… 

Buna ne dersin? 



-!.. 

Başta PKK olmak üzere tümü Kürt ayrılıkçılar, haksız bir zemin üzerinde, hayali şeyler 

anlatarak Kürt halkını kandırıyorlar, onları olmayacak şeyleri tekrar ederek şartlandırıyorlar. 

Böylece emperyalizme karşı savaşacak olan unsurlar, emperyalizmin hizmetine girip, 

düşmana asker oluyorlar… 

Ben de böyle düşünüyorum. 

-!.. 



 

HESAP BİZİM İŞİMİZDİR 

22 Mart 2021  

BİRİNCİ PERDE 

-Türkiye’nin nüfusu: 83 milyondur. (83.000.000). 

-Her aileyi ortalama 4 kişi kabul edersek, hane sayımız 83/4= yaklaşık 20 milyonu bulur. 

İKİNCİ PERDE 

-Bir ay “tam kapanma” kararı alınsaydı, pandemi ile kolaylıkla başa çıkabilecektik. 

-Çünkü herkes evinde kalacak ve virüsü taşıyanlar bunu sadece ailelerine bulaştırabilecekti. 

-Böylece “filyasyon ekipleri” salgını kolayca izleyebilecek ve kontrol altına alınması 

sağlanacaktı. 

–İki ay “tam kapanma” uygulansaydı, ve sınırlarımızdan giriş çıkışlar sıkı kontrol altına 

alınsaydı, salgını tümüyle durdurmak mümkün olabilecekti. 

ÜÇÜNCÜ PERDE 

-Gelelim tam kapanmanın maliyetine: 

Devlet, her haneye 2 bin TL gıda yardımı yapabilseydi, her aile bir ayı sokağa çıkmadan 

evinde geçirebilirdi. 

-Acil ihtiyaçların giderilmesi için yine aynı tedbirler alınabilirdi. 

-Bu şekilde tam kapanmanın maliyeti 20 milyon hane x 2.000 TL= 40 milyar TL olacaktı. 



Devlet bu kadar parayı “para basarak” dahi bulabilirdi… Kaldı ki, para basmaya bile gerek 

yoktu, zira ülke rezervleri bu kadar parayı karşılayacak durumdaydı. 

DÖNDÜRCÜ PERDE 

-Maliye Bakanının istifası ile sonuçlanan ve bir gecede el değiştiren 128 milyar dolar bu 

Milletin parasıydı. 

-İşte o paranın içerisinde 25 tane 40 milyar TL vardı. 

(Hesap şöyledir: 1 dolar 7.86 TL ise 128 milyar dolar; 128 x 7,86 = 1006.08 milyar TL eder. 

Yani; 1.008.008.000.000.-TL (bir trilyon 8 milyar liradır.) 

Bir trilyonun içerisinde 25 tane 40 milyar vardır. 

Şöyle: 1006:40=25.152 eder. 

BEŞİNCİ PERDE 

-Bu demektir ki, ne uğruna kaybettiğimizi bilmediğimiz o 128 milyar dolar ile her aileye 25 ay 

2.000 TL gıda yardımı yapabilirdik… 

ALTINCI PERDE 

-Gıda yardımı yapamadık ama o kadar parayı yine biz ödemek zorundayız: “kaybolan” o 128 

milyar dolar bizim paramızdı. Onu yerine koyabilmek için her aile 25 ay süreyle 2000 TL 

ödemek zorunda kalacaktır… 

YEDİNCİ PERDE 

Bu perdede yorum yoktur!.. 

(Işıklar yandı, doğru eve…)



 

“NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE” 

21 Mart 2021  

Hendek Savaşları’nı hiç yapılmamış kabul ederek yapılan değerlendirmeler, 

halkı aldatmaya veya zekası ile alay etmeye dönüktür. 

O bakımdan aşağıda irdeleyeceğim konuya geçmeden önce o günlerde neler yaşadığımızı
1
 

anımsatmak istedim. 

Ne diyordu Aslan Sosyal Demokratlar: 

“Parti kapatmak çözüm değildir.” 

Peki, çözüm nedir? 

Onu bilmiyorlar işte! 

Ya da biliyorlar da koşullar elvermediği için söylemeye korkuyorlar. 

Biz soralım o zaman: 

Parti kapatmak çözüm değilse, kapatmamak mı çözümdür?.. 

*** 

Terör örgütünün uzantısı olduğu tartışmasız olan bir “partiyi” açık tutmak akıl karı mıdır? 

HDP, seçimlere girince nasıl bir tablo ortaya çıkıyor unuttunuz mu? 

 
1 https://www.dw.com/tr/hendek-sava%C5%9Flar%C4%B1nda-sona-gelindi/a-19291491 

https://www.dw.com/tr/hendek-sava%C5%9Flar%C4%B1nda-sona-gelindi/a-19291491


Belediyeleri kazanıp, kamu kaynaklarını PKK’ya aktarıyorlar. 

Kürt çocuklarını kandırıp dağa çıkartıyorlar. 

Güvenlik kuvvetlerimize saldırıyorlar. 

İntihar eylemleri yapıyorlar. 

Yaşlı, bebek demeden kendilerine biat etmeyen suçsuz insanları gözlerini kırpmadan 

öldürüyorlar… 

Katil sürüsü bunlar… 

*** 

Kandan beslenen ve ABD’ye “kara gücü” olmayı içlerine sindiren bu insanlar, bizden ne 

istiyorlar? 

“Bölgesel özerklik” veya şimdilik “federasyon.” 

Nihai aşamada: hedefleri bağımsızlıktır. 

Tıpkı, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin izlediği yolu izliyorlar. 

Barzani’nin “bağımsızlık referandumu”nu”
2
 unuttunuz mu yoksa?.. 

*** 

Kürtlere sorun bakalım: PKK/HDP başarılı olur da Güneydoğu’da bir sözde “Kürdistan” 

devleti kurarsa, oraya yerleşir misiniz? 

Sizce ne yanıt verirler acaba? 

Anadolu’nun hemen her yerinde yerleşik olan Kürtlerin, bir teki bile böyle uydu bir devletin 

vatandaşı olmayı kabul etmez. 

Belki bazı fanatikler; “Doğu’daki topraklar Kürtlerin, Batı’daki topraklara da ortağız” 

diyebilirler ki, onları da tımarhaneye kapatmak gerekir… 

*** 

Kabul etmek lazım ki, Devletin vaktiyle yürüttüğü “Kürt açılımı” son derece yanlıştı ve 

PKK/HDP’yi fena halde şımarttı. 

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, “Daha Apo’nun heykelini dikeceğiz 

heykelini” şeklindeki sözleri bu psikoloji altında söylenmiştir. 

“Kürt açılımı”na “açık çek vermek” da aymazlıkların en büyüğü idi. 

 
2 https://www.dw.com/tr/barzani-ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1zl%C4%B1k-referandumu-bo%C5%9Fa-

gitmeyecek/a-41003587 

https://www.dw.com/tr/barzani-ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1zl%C4%B1k-referandumu-bo%C5%9Fa-gitmeyecek/a-41003587
https://www.dw.com/tr/barzani-ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1zl%C4%B1k-referandumu-bo%C5%9Fa-gitmeyecek/a-41003587


Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın çekince konulan maddelerinin iktidar 

değişikliğinde imzalanacağını vaat etmek, sözde “Kürdistan” için zemin hazırlamaktan ve 

PKK’ya göz kırpmaktan başka bir anlama gelmez. 

İkiz Sözleşmeler de aynı amaca hizmet ettiler. 

Sanki PKK iktidara geldi de yaptı bu işleri!… 

*** 

Bu tür düşüncesiz girişimlerin sonu daima hüsran olmuştur. 

Bedelini Türk halkı kan ve göz yaşı olarak ödemiştir… 

HDP’yi “siyasi parti” olarak kabul etmek, devletin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğüne ihanet etmektir. 

Terör örgütünün, “propaganda birimi”nin adının sonuna “parti” sözcüğünü eklediğinde, parti 

mi oluyor?.. 

Dolayısıyla “Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır” özdeyişini HDP için 

kullanmak, en hafif tabiri ile PKK’nın propagandasını yapmaktır. 

Boş gevezeliktir… 



Anayasamızın 68 ve 69. maddeleri
3
 ile, Siyasi Partiler Yasasının 103. maddesi

4
, okumadan 

bu konuda ahkam kesenler; bilerek ya da bilmeden ABD’ye askerlik yapan elemanlardır ve 

son tahlilde PKK’nın değirmenine su taşımaktadırlar… 

 
3 ANAYASA 

A. Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma 
Madde 68 – (Değişik: 23/7/1995-4121/6 md.) 
Vatandaşlar, siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Parti 
üyesi olabilmek için onsekiz yaşını doldurmuş olmak gerekir. 
Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. 
Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini 
sürdürürler. 
Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik 
Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü 
savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez. 
Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur 
statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı 
Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar. 
Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partilere üye olmaları ancak kanunla düzenlenebilir. Kanun bu elemanların, 
siyasi partilerin merkez organları dışında kalan parti görevi almalarına cevaz veremez ve parti üyesi yüksek 
öğretim elemanlarının yüksek öğretim kurumlarında uyacakları esasları belirler. 
Yüksek öğretim öğrencilerinin siyasi partilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar kanunla düzenlenir 
Siyasi partilere, Devlet, yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar. Partilere yapılacak yardımın, alacakları üye 
aidatının ve bağışların tabi olduğu esaslar kanunla düzenlenir. 
B. Siyasi partilerin uyacakları esaslar 
Madde 69 – (Değişik: 23/7/1995-4121/7 md.) 
Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin 
uygulanması kanunla düzenlenir. 
Siyasi partiler, ticari faaliyetlere girişemezler. 
Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın uygulanması kanunla 
düzenlenir. Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna 
uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda 
gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştaydan yardım sağlar. Anayasa 
Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir.  
Siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince 
kesin olarak karara bağlanır. 
Bir siyasi partinin tüzüğü ve programının 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı bulunması 
halinde temelli kapatma kararı verilir. 
Bir siyasi partinin 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli 
kapatılmasına, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince 
tespit edilmesi halinde karar verilir. (Ek cümle: 3/10/2001-4709/25 md.) Bir siyasî parti, bu nitelikteki fiiller o 
partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan veya 
merkez karar veya yönetim organları veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup 
yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca 
kararlılık içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılır. 
(Ek fıkra: 3/10/2001-4709/25 md.) Anayasa Mahkemesi, yukarıdaki fıkralara göre temelli kapatma yerine, dava 
konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasî partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun 
bırakılmasına karar verebilir. 
Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz. 
Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyeleri, Anayasa 
Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmî Gazetede gerekçeli olarak yayımlanmasından 
başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamazlar. 
Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden 
maddi yardım alan siyasi partiler temelli olarak kapatılır. 



*** 

“Kürt milliyetçiliği”nden beslenenlerin, en fazla istismar ettikleri konuların başında; Ulu 

Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin sonunda söylediği “Ne Mutlu 

Türküm Diyene” sözleri gelir. 

AKP de uzun süre “Siz Ne Mutlu Türküm Diyene” derseniz onlar da “Ne Mutlu Kürdüm 

Diyene” diyerek bölücülük yaparlar, deyip korkunç bir yanılgının içerisine düşmüştür. 

Hala da bu yanılgıdan kurtulduğu söylenemez. 

Gençliğe Hitabedeki “Türk” sözcüğü Anayasa’nın 66. maddesinde: 

“Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” şeklinde tanımlanarak, bu 

sözcüğünün bir ırkı değil, tüm vatandaşları ifade ettiği Anayasa hükmü olarak belirtilmiştir. 

Vaktiyle de bu kaygılarla Öğrenci Andında; “ümmet” ve “ırkçılık” kavramları yerine, “Türk 

ulusu” kavramı öne çıkartılmıştır. 

“Millet” kavramının “ulus devlet” bilincinin gelişmesine hizmet edeceği tartışmasızdır, 

Dolayısıyla “Türküm” demek, ırkçılığa vurgu değil, bir Millete aidiyeti ifade etmektedir… 

*** 

Aslan Sosyal Demokratlar yine aynı teraneyi tutturdular: 

 
(Değişik fıkra: 3/10/2001-4709/25 md.) Siyasî partilerin kuruluş ve çalışmaları, denetlenmeleri, kapatılmaları ya 
da Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmaları ile siyasî partilerin ve adayların seçim 
harcamaları ve usulleri yukarıdaki esaslar çerçevesinde kanunla düzenlenir. 
 

4SİYASİ PARTİLER KANUNU 

Bir siyasi partinin yasak eylemlere odak olması hali: 
Madde 103 – (Değişik:12/8/1999-4445/18 md.) 
Bir siyasi partinin Anayasanın 68 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne aykırı eylemlerin odak halini 
oluşturup 
oluşturmadığı hususu Anayasa Mahkemesince belirlenir. 
(İptal: Ana.Mah.`nin 12/12/2000 tarihli ve E.: 2000/86, K.:2000/50 sayılı kararı ile.) 
(Ek:26/3/2002-4748/4 md.) Bir siyasî parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği 
ve 
bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez karar veya yönetim organları veya Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller 
doğrudan 
doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş 
sayılır. 
(5) ANAYASA 
I. Türk vatandaşlığı 
Madde 66 –Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. 
Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. (Mülga ikinci cümle: 3/10/2001-4709/23 md.) 
Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. 
Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. 
Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz. 



“Parti kapatmak çözüm olmuyor” diyorlar… 

Ne olacaktı yani, “siyasi parti gibi örgütlendiği için” terör örgütünün uzantısı olan bir yapıya, 

durmadan “hazine yardımı” mı yapalım? 

Halktan toplanan paraların, terör örgütüne “hazine yardım” adı altında verilip, daha sonra 

Mehmetçiğe kurşun olarak dönmesini kim kabul edebilir ki? 

Terörle “silahlı mücadele”ye de karşı çıkan kesim, sürekli “sivil halka zarar verildiği” 

yalanını öne sürerek, dünya kamuoyunu Türkiye aleyhine kışkırtmaya çalışmakla ne büyük 

hata yapmıştır… 

İsimlerini bu defa vermiyorum işte. 

“Terör sorunu”nu “Kürt sorunu” şeklinde sunarak, Türkiye’nin temel sorunlarını bu başlık 

altında aktarmak, halkla alay etmektir. 

Ne yazık ki, Atatürk’ün partisinden çıkıyor bütün bu saçmalıklar. 

Unutulmamalıdır ki, “yoksulluk” denen belayı, Türk halkının her kesimi aynı şekilde 

yaşamaktadır. 

Kürtlere özgü bir şey değildir fukaralık. 

Öyledir diye, kimse de çıkıp ayrı devlet kurma gibi akıl dışı projeleri savunmuyor… 



 

UZAYA CAMİ!.. 

15 Mart 2021   

İsviçre merkezli V-Dem Enstitüsü’nün hazırladığı “2021 Demokrasi Raporu”na göre; Türkiye 

son 10 yılda en çok otoriteleşen 10 ülke arasındadır.
1
 

Bizden sonra Macaristan ile Polonya var. 

179 ülkenin değerlendirildiği Liberal Demokrasi Endeksi’nin 149. sırasındayız. 

Birinci sırada Danimarka var. 

Biz, Kongo ile Ruanda arasında yer alıyoruz… 

Halbuki ne güzel “ileri demokrasi” diye övünüyorduk... 

Almanya bile kıskanıyordu bizi. 

Ne oldu!.. 

*** 

Samsun’da bir kadın, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kutlamalarında bayıltılana 

kadar dövüldü. 

Ankara’da dört çocuğunun önünde öldürülen anneye karşı uygulanan kaba şiddeti protesto 

etmek isteyen kadınların yürüyüşü yasaklandı. 

 
1 https://tr.euronews.com/2021/03/10/rapor-turkiye-son-10-y-lda-en-cok-otoriterlesme-gosteren-ilk-10-ulke-

aras-nda 

https://tr.euronews.com/2021/03/10/rapor-turkiye-son-10-y-lda-en-cok-otoriterlesme-gosteren-ilk-10-ulke-aras-nda
https://tr.euronews.com/2021/03/10/rapor-turkiye-son-10-y-lda-en-cok-otoriterlesme-gosteren-ilk-10-ulke-aras-nda


Yakıştı mı? 

Taksim’de “Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor” sloganı ile tempolu zıplayan kadınların 18’i 

gözaltına alındı. 

Kadınların zıplaması Cumhurbaşkanına “hakaret” olarak kabul edildi!.. 

Zıplamayı hakaret olarak değerlendiren kamu görevlilerimiz var. 

Ne mutlu olsun bize!… 

*** 

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında sosyal medyada “Fosforlu Meral” etiketiyle 

kampanya başlatıldı. 

“Fosforlu Cevriye”
2
 yakıştırması aslında Bahçeli’ye aittir… 

4 Ağustos 2020’de “evine dön” çağrısı yapılan Akşener’i “Cevriye”ye benzetmek ne işe 

yarayacak? 

“Fosforlu Cevriye”yi şimdi yakından tanımanın tam sırasıdır; haydi doğru 3 numaralı dipnotu 

okumaya… 

Doğal olarak Akşener, MHP ve Bahçeli’ye verdi veriştirdi…
3
 

Tanıdığım pek çok MHP’li, içlerine sindiremedikleri bu seviyesizlik nedeniyle, oylarını 

Akşener’e vereceklerini söylediler… 

Ben de olsam aynı şeyi yapardım. 

Akşener, ciddi bir şekilde mağdur edildi… 

*** 

Araya girmek zorunda kaldım: 

19 yıl önce, 2002 yılında bir hedef önümüze koymuştuk. 

Kısaca “3 Y” ile formüle edilmişti: Yasaklar/Yolsuzluk/Yoksulluk... 

Hangisini tutturduk?.. 

10 puanlık sorudur… 

*** 

Siyasetçilerin ve gazetecilerin sokak ortasında “darp” edildiği; saldırganların ellerini-kollarını 

sallayarak sokaklarda dolaştığı ve iktidarın susarak şiddete destek verdiği bir ülkeyi kaçıncı 

sıraya koymalarını bekliyordunuz? 

 
2 https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/yilmaz-ozdil/fosforlu-cevriye-6310966/ 

3 https://www.youtube.com/watch?v=OejUayGf42g 

https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/yilmaz-ozdil/fosforlu-cevriye-6310966/
https://www.youtube.com/watch?v=OejUayGf42g


Size bir çalışmanın daha sonucunu veriyorum: 

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), dünyada 229 gazetecinin tutuklu olduğunu 

açıkladı. 

67 kişi ile birinciliği bize verdiler!
4
 

Türkiye’yi 23 gazeteci ile Çin, 20 gazeteci ile Mısır takip ediyor… 

Nasıl, beğendiniz mi? 

*** 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, anne acısını yaşarken ,CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut 

İncel’i arayarak “helallik” istemek zorunda kaldı. 

İnce bir harekettir kuşkusuz, bu çizgiyi görevi süresince sürdürmesini bekliyoruz. 

Gecenin bir yarısında (saat 12.20) yapılan ev baskınında; koçbaşı kullanılarak kapılar 

kırılmış; kadınlar yüzüstü yatırılmış, çocukların ensesine silah dayatılmıştı… 

Sonra da özel hareket polisleri “pardon” deyip çekip gittiler… 

İçişleri Bakanının bu duruma düşürülmesinden çok, Türkiye’nin dünyaya verdiği görüntüye 

üzülmek gerekir… 

Bu güzelim ülkeye yazık ediyorsunuz beyler!.. 

*** 

Danıştay 8. Dairesinin “Andımız kaldırılamaz” şeklinde özetlenen kararına sevinmiştik. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bu kararı iptal etti. 

Sevincimiz kursağımızda kaldı. 

“Öğrenci andı”nın okullarda okutulmasının kime ne zararı vardı? 

İdari Dava Daireleri Kurulunun gerekçesini çok merak ediyorum!.. 

Kesinlikle makale konusudur… 

*** 

Daldan dala atlıyorum ya, devam edelim: 

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (İKBY), Papa Francis’in ziyareti dolayısıyla bastırdığı “anı 

pulu”nda sözde “Kürdistan” haritasına yer verildi. 

Türkiye’nin Doğusu “Kürdistan” toprağı olarak gösteriliyor… 

 
4 https://tr.euronews.com/2021/03/12/uluslararas-gazeteciler-federasyonu-2020-raporu-turkiye-dunyan-n-en-

buyuk-gazeteci-hapisha 

https://tr.euronews.com/2021/03/12/uluslararas-gazeteciler-federasyonu-2020-raporu-turkiye-dunyan-n-en-buyuk-gazeteci-hapisha
https://tr.euronews.com/2021/03/12/uluslararas-gazeteciler-federasyonu-2020-raporu-turkiye-dunyan-n-en-buyuk-gazeteci-hapisha


Yeterli tepkiyi verebildik mi?.. 

*** 

Şimdi de diğer dala atlıyorum: 

TÜİK, ilk kez iş gücü verilerini ILO ve AB normlarına uyarak açıkladı. 

İşsizliğin yüzde 12.2 olarak açıklandığı verilerde, “atıl iş gücü” verisi yüzde 29.3 olarak 

belirlendi 

Bu ne demek anladınız mı? 

Gerçek işsizlik yüzde 30’a dayandı demektir… 

Her üç kişiden birisi işsizdir!… 

*** 

Çok da karamsar olmamak gerekir. 

Arada bir iyi şeyler de oluyor: 

Reis’in Cuma “hutbesinde” söylediği: 

“Mısır’la ilişkileri en iyi seviyeye çıkartacağız” sözleri iyi gelişmeler olacağının habercisidir. 

8 yıldır bir “İhvan” takıntısı yüzünden ilişkilerimizi bozduğumuz Mısır’ı, Doğu Akdeniz’deki 

münhasır ekonomik bölge meselesi yüzünden neredeyse Yunanistan’a komşu yapacaktık… 

Mısırlı yetkililerin de söylediği gibi; “egemenlik ilkesi” ile “Arap ulusal güvenliğine saygı” 

gösterildikten sonra iki ülkenin çözemeyeceği sorun kalmaz… 

*** 

Gelelim “mizah” bölümümüze ve bitirelim: 

Türkiye Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal’ın sanatçılık yönünü bilmiyordum; 

bayağı güldürdü beni. 

Sayın Başkan: 

Türkiye’nin Milli Uzay Programı ile ilgili olarak “Dünyadaki tüm Müslümanları temsilen bir 

din görevlisinin uzaya gönderilmesini” talep etti… 

“Uzay’da, Ay’da ya da Dünya haricinde bir yerde ezan okuyalım” dedi.
5
 

Bana göre de harika bir fikir! 

“Ay’a dört şeritli yol” yapılması fikri yaya kalıyor “uzayda ezan okunması” nın yanında. 

 
5 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/turkler-aya-boyle-gidecek-41737625 

 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/turkler-aya-boyle-gidecek-41737625


Biraz astronomi, az biraz da matematik bilenler gıdıklanmaya başlamıştır. 

“Ezan”
6
 namaza davet olduğuna göre, uzaydan gelen ezan sesi hiç kuşku yok ki, 

Müslümanları çok etkileyecek! 

Yalnız küçük bir sorun var: 

Okunan ezan hangi vakti işaret edecek o belli olamayacak, ayrıca ezanın okunduğu yere 

(uzaya) doğru mu gidip namazımızı kılacağız, yoksa en yakın camiye mi o da şüpheli kaldı. 

Dünya’nın yuvarlık değil de “düz” olduğuna inananlar için Uzay’dan Dünya’ya namaz 

vaktinin geldiğini duyurmak harika bir fikirdi!.. 

Gereksiz sorular sormayın ve cevaplarını da aramayınız. 

Ayrıntılı açıklamayı ulemadan biri yapacak zaten… 

 
6 Ezan: Sözlükte “bildirmek, duyurmak, çağrıda bulunmak, ilân etmek” mânasında bir masdar olan ezan 

kelimesi terim olarak farz namazların vaktinin geldiğini, nasla belirlenen sözlerle ve özel şekilde müminlere 
duyurmayı ifade eder. 
https://islamansiklopedisi.org.tr/ezan 

https://islamansiklopedisi.org.tr/ezan


 

“İYİ NİYETLİ” DARBE DESTEKÇİLERİ!.. 

9 Mart 2021  

Bu haftaki sohbetimizi “başınıza kiremit düşse onu da Amerika’dan bilirsiniz” diyen 

“Amerikan muhipleri” ile bitireceğiz. 

Önce “iyi niyetli” birkaç hatırlatma yapalım: 

Nasıl diyorlardı: 

“Etrafınıza ‘menfi’ elektrik vermekten başka işiniz yok mu sizin?! Biraz da iyi şeylerden söz 

edemez misiniz? Müspet enerji verin müspet.” 

Çok haklıydılar çoook, şimdi verelim efendim: 

*** 

83 milyon nüfuslu ülkemizde; her aileyi ortalama 4 kişi kabul edersek, 20 milyon hanemiz var 

demektir. 

Bu kadarı dört işlem bilen herkesin yapabileceği bir aritmetik işlemidir. 

Gelelim işlemlerin biraz daha ağırına: 

Peşinen söyleyeyim; Her zaman resmi kayıtlara dayanmışımdır, bugün Hazine Bakanımız 

Lütfi Elvan’ın sözlerini aktaracağım. 

Yalan diyorsam onun yalancısıyım: 

12 Şubat 2020 itibariyle, 34 milyon 4 bin kişinin bankalara “kredi” ve “kart” borcu var. 

Bunların 3 milyon 471 bin 494’ü icralık olmuş. 



Borçlu sayısı, hane reisi sayısını 14 milyon aşmış; neredeyse her ailede 2 borçlu var. 

Toplam kart borcu 147.9 milyar lira, kredi borçları 679.9 milyar liraya dayanmış. 

Bunları hatırlatarak halkın moralini bozmaya ne gerek var diyebilirsiniz. 

İktidarın da sinirlerini en çok bozan bu konular değil mi? 

Haklısınız galiba; halka daima “müspet” elektrik vermek gerekir, bu konuyu burada 

bırakıyorum işte… 

*** 

Hazine, “geçiş garantisi” nedeniyle, 2020 yılı için Avrasya Tüneli’nden geçmeyen 12 milyon 

697 bin araç için, 54 milyon 851 bin dolar (411 milyar TL) ödeyecekmiş. 

Resmi rakamlar öyle. 

Türkiye’de Covid-19 ilk görüldüğü günlerde; ülke çapında “tam kapanma” yapılsaydı ve 

yurda giriş-çıkışlar yasaklansaydı salgını önleyebilirdik. 

Tam kapanma halinde, hane başına 2 bin TL yardım yeterli olabilirdi. 

Biraz da halkın gayretleri ile 81 milyona bir ayı evde geçirtmek mümkündü. 

Bu önlemin maliyeti 20 milyon hane x aylık 2.000.-TL = 40 milyar TL tutacaktı. 

Reis, nedense para verme işine hiç yanaşmadı… 

Şimdi bu paranın 10 katından daha fazlasını Türk-Güney Kore ortaklı ATAŞ şirketine 

ödeyeceğiz. 

Elbette yine “pandemi” nedeniyle olacaktır bu ödeme… 

Büyüklerimiz, vaktiyle 1.2 milyar dolara mal olan tünelden, ayda 2 milyon 70 bin aracın 

geçeceği ön görmüşlerdi. 

ATAŞ şirketi, tüneli 20 yıl daha devlet garantisi ile işletecek. 

Bunlar elimizdeki resmi verilerdir. 

Gelecek yıllarda da trafik durumu böyle giderse; sadece geçiş garantilerinin 22 yıldaki 

toplamı tünelin maliyeti ile eşitleniyor. 

Başka bir deyişle, bu gidişle tünelin parası tünelden geçmeyenlere ödetilmiş olacak… 

Bu yüzden “Deli Dumrul” benzetmesi hiç de abartılı değil. 

Bu değerlendirme de “menfi” elektrik verir gibi duruyor, bunu da geçelim efendim… 

*** 

Gelelim kamuoyu yoklamalarına: 

Neredeyse her hafta birkaç anket yapılıyor. 



En çok da parasal sorunu olmayan iktidar yaptırıyor anketleri. 

O nedenle, iktidarın yaptırdıklarına değer vermek ve ayrıca değerlendirmek gerekiyor. 

Bugün seçim yapılsa Cumhur İttifakı, yüzde 50+1’i bulamıyormuş. 

Ayrıca mevcut Anayasaya göre Reis’in üçüncü kez aday olması da mümkün değilmiş. 

Büyüklerimizin kara kara düşünmeleri bu yüzden olsa gerekir: 

Bu haliyle, memleketin idaresini muhalefete bırakmak olacak iş değil tabii ki. 

Birincisi, enkazın altında kalır ezilirler! 

İkincisi, memleketi düzlüğe çıkartacak kadroları yok. 

En önemlisi, borçlanma ekonomisi dışında alternatif çözüm üretebilmiş değiller. 

Bir Derviş’leri vardı; o da ha var ha yok! 

Hepsinden önemlisi, ana muhalefetin iktidara taşımaya kararlı olduğu “dostları”dır ki, onlar 

da daha önce AKP iktidarlarında denenmişlerdi. 

AKP’nin artıklarını yeniden iktidara getirmek, iktidarı değiştirmek olarak kabul edilemez! 

Erdoğan’la da devam edilemez! 

Bu son tespit de aşırı “menfi” elektrik yüklendi; üstelik iktidar yandaşlarını da kızdıracağı 

kesin. 

O halde bunu da geçelim… 

*** 

Geldik reformlara: 

“Yeni ve Sivil Anayasa” bu tabloyu tersine çevirebilir mi? 

Gündeme getirilmesi ile düşmesi bir oldu. 

Cumhur İttifakı, Mecliste yeni Anayasa yapacak sayıyı bulamaz; bu yüzden yeni bir “eylem 

planı” ile sahneye çıkması şart. 

“İnsan Hakları Eylem Planı” dediler, o bile heyecan yaratmaya yetmiyor. 

Deniyor ki: 

“Yeni” diye ileri sürdüğünüz hususlar zaten Anayasada var. 

Sorun uygulamadadır: 

“Anayasa Mahkemesi kararlarına uymuyorum, saygı da duymuyorum” anlayışı terk 

edilmedikçe ne kadar reform yaparsanız yapın, nafiledir… 

En “menfi” elektrik bu konu yayıyor sanmayın, turpun büyüğü heybededir. 



*** 

Biraz da “müspet” enerji yaymayı deneyelim: 

Örneğin “HDP’nin kapatılması” meselesi hayati önemdedir: 

Hiçbir kuşkuya ver vermeyecek şekilde, PKK’nın ABD’nin “kara gücü” olduğu, HDP’nin de 

“PKK’nın Meclisteki uzantısı” olduğu kanıtlara bağlıdır. 

ABD’nin “düşman ülke” olduğu da kesinleşti. 

Zira o meşhur “CAATSA” (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) yasası 

Türkiye’yi “düşman” olarak tanımlıyor: 

Yasanın tercümesi şöyledir: 

“Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası”.
1
 

Yoksa “hasım” sözcüğünün “düşman” anlamına geldiğini bilmeyeniniz mi var? 

Hal böyle olunca, düşman bir ülkenin kontrolündeki bir partinin, TBMM’nde temsil edilmesi 

başta “egemenlik ilkesi”ne aykırılık teşkil eder. 

Böyle bir partiye bir de “Hazine yardımı” yapmak aymazlığın en büyüğüdür. 

Bu yüzden HDP’nin derhal kapatılması gerekir… 

Aklın yolu birdir ve bunu gerektirir… 

Reis, bunu yapabilir mi? 

Diyorlar ki: 

HDP’ye oy veren 6 milyon seçmenin; HDP kapatılınca, muhafazakâr olan en az yarısı 

kazanılmadıkça, partiyi kapatmadan Millet İttifakı yararlanır ve AKP ilk seçimi kaybeder. 

AKP’yi ciddi şekilde köşeye sıkıştıran bu konu da görüldüğü gibi “menfi elektrik” yaymaya 

devam ediyor. 

Tamam o zaman bunu da konuşmayalım… 

*** 

Gelelim en önemli konuya: 

Peşinen söyleyeyim ki, Amerikalılar ne derlerse desinler, her söylediklerine kuşkuyla 

yaklaşırım. 

İsteyen ön yargı desin, isteyen başka bir şey; 50 yıllık deneyimim beni bu noktaya getirmiştir. 

 
1 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiyeyi-s400-alimindan-sonra-neler-bekliyor/4996208.html 

https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiyeyi-s400-alimindan-sonra-neler-bekliyor/4996208.html


Amerikan yönetimince ciddiye alınan düşünce kuruluşlardan “Freedom House” bir rapor 

hazırlamış ve “dünyada özgürlüklerin ve demokrasinin gerilediği” tespitini yapmıştır.
2
 

Bu tespitin bir aldatmaca olduğuna yüzde yüz inananlardanım. 

ABD’nin çiçeği burnunda Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu tespitle uyumlu olacak 

şekilde: 

“Otoriterlik ve milliyetçilik yükseliştedir”
3
 dedi… 

Demek ki, milliyetçilik dalgasının yükselmemesi için bu dönemde yeni bir şeyler yapacaklar! 

Her zamanki gibi Milliyetçiler yine ABD’nin hedefindedir… 

“Özgürlükler ve demokrasiyi koruma”yı kendi görevi olarak kabul eden ABD’nin, dünyayı 

ateşe vermekte en ufak tereddüt göstermeyeceğini yaşayarak gördük. 

Alın size bir çarpıcı örnek: 

Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliahd Prensi Selman’ın sorumlu olduğunu tespit etti 

de nedense, bu zatı yaptırıma tabi tutmadı. 

“Demokrasi”, özgürlük”, “hukukun üstünlüğü” ne oldu? 

Bu çifte standart bile her şeyi açıklamaya yetiyor… 

*** 

Hayati çıkarları söz konusu olduğunda kuvvet kullanmaktan 

çekinmeyeceğini vurgulayan bu gözü dönmüş katiller, Ortadoğu’daki ortaklarına “açık çek” 

vermeyeceğini de belirttiler. 

Hepsinden önemlisi: 

Blinken’in, Biden yönetiminin “otoriter rejimleri devirmek için askeri güç kullanmayacağı” 

sözünü vermiş olmasıdır. 

“Bu taktikleri geçmişte denedik. İyi niyetli olsalar bile işe yaramadılar”
4
 ifadelerini 

kullanan ABD Dışişleri Bakanı, bu itirafı ile bizim “kapitalsiz kapitalistler”e bir şey anlatabildi 

mi onu bilmiyorum işte… 

İktidarları değiştirmek için askeri güç kullanmayacağını ilan eden Biden, bunun yerine ne 

yapacağını daha önceden söylemişti: 

Muhalefeti destekleyerek hükumetleri düşürecekler… 

Unuttunuz mu Biden, seçilmeden önce Erdoğan için: 

 
2 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege 

3 https://www.amerikaninsesi.com/a/blinken-abd-dis-politikasinin-sekiz-onceligini-

a%C3%A7%C4%B1klad%C4%B1/5800334.html 
4 https://www.haberturk.com/blinken-den-itiraf-gibi-askeri-mudahale-aciklamasi-2994164 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege
https://www.amerikaninsesi.com/a/blinken-abd-dis-politikasinin-sekiz-onceligini-a%C3%A7%C4%B1klad%C4%B1/5800334.html
https://www.amerikaninsesi.com/a/blinken-abd-dis-politikasinin-sekiz-onceligini-a%C3%A7%C4%B1klad%C4%B1/5800334.html
https://www.haberturk.com/blinken-den-itiraf-gibi-askeri-mudahale-aciklamasi-2994164


“Onu darbeyle değil seçimle devireceğim“
5
 demişti… 

“Demokrasi vurgusu” yapmasını dileyenleri desteklediği bellidir. 

ABD desteği ile iktidarın değişmesi söz konusu olursa; böyle bir iktidara “halkın iktidarı” 

denebilir mi? 

Yerel seçimlerde olduğu gibi AKP’den halkın gücü ile kurtulmak mümkündür, lakin ABD’nin 

destekleyerek iktidara getirdiği bir hükumetten kurtulmak öyle kolay değildir. 

Geçmişte; “iç savaş” dâhil başvurmadıkları yöntem kalmamıştır. 

Ben yarım asırdır bu “iyi niyetli darbe destekçileri”ni anlatmak için yırtınıyorum ama 

anlatamıyorum… 

Başarısızlığımı kabul ediyorum. 

ABD Başkanı Biden ile Dışişleri Bakanı Blinken anlatabildi mi, o konuda bir şey diyemem…

 
5 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/joe-bidenin-turkiye-hakkindaki-sozlerine-partilerden-tepki-

5989774/ 

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/joe-bidenin-turkiye-hakkindaki-sozlerine-partilerden-tepki-5989774/
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/joe-bidenin-turkiye-hakkindaki-sozlerine-partilerden-tepki-5989774/


 

 

“HOŞ GELDİN AMERİKA”!.. 

23 Şubat 2021  

Bir yere mi gitmişti de geri geldi? 

Sadık adamlarıyla her zaman içimizde değil miydi?.. 

*** 

ABD Başkanı Joe Biden, video konferans yoluyla katıldığı Münih Güvenlik Konferansı’na
1
 

ABD’nin “geri döndüğü” mesajını verdi: 

“Bugün, Amerika Birleşik Devletleri başkanı olarak konuşuyorum ve dünyaya açık bir mesaj 

gönderiyorum: Amerika geri döndü“ dedi. 

Biden’in ABD Başkanı sıfatıyla katıldığı ilk toplantıydı bu konferans. 

Bir anlamda, önceki Başkan Trump’ı, geri adım atmakla suçluyor besbelli… 

Bir de dünyaya meydan okuyordu: 

NATO’ya bağlılık vurgusu yapan Biden, öncelikli olarak hedef tahtasına Rusya’yı oturttu. 

“Putin, Avrupa’yı ve NATO ittifakını zayıflatmak istiyor” dedi. 

Sonra Amerika’nın bilindik klasik cümlelerini tekrar etti: 

 
1 https://securityconference.org/msc-special-edition-2021/ 

https://securityconference.org/msc-special-edition-2021/


Demokrasinin korunmasına, otokratik yönetimlere karşı birlikte mücadele edilmesi 

gereğine özellikle vurgu yaptı! 

ABD ve Avrupa dahil pek çok yerde “demokrasinin saldırı altında” olduğunu söyledi. 

Demokrasi havarisi kesilen Biden, Ukrayna’nın “toprak bütünlüğü”nün savunulması 

gereğine de dikkat çekti… 

Ne ilginç değil mi? 

Ülkelerin toprak bütünlüğünü savunan bir Amerika var! 

Duy da inanma… 

*** 

ABD, ne zaman bir ülkeye “demokrasi götürme” iddiası ile yola çıktıysa, o ülkede kan ve 

göz yaşı dinmedi… 

Biden, dönüp dolaşıp yine “demokrasi” diyor: 

“Demokrasi günümüzün temel sorunlarına verilecek ana cevaptır. Demokrasi kazara 

ortaya çıkmadı, onu savunmamız ve güçlendirmemiz lazım“ diyor… 

Bildiğimiz “demokrasi”den söz ediyor! 

Irak’a getirdiklerinin aynısından. 

Libya’ya, Suriye’ye, Afganistan’a da “demokrasi getirmek” için girmediler mi? 

Say sayabildiğin kadar.
2
 

“Demokrasi getirme” bahanesiyle girdikleri ülkelerin hali ortada… 

*** 

Biden, önceki dönemlerde olduğu gibi Çin ile rekabete yönelik politikaların süreceği işaretini 

de verdi. 

Çin’e karşı ABD-AB ittifakının önemine özellikle vurgu yaptı. 

İran’ı atlamadı tabii… 

Ortadoğu’nun istikrarsızlaşmasından sorumlu tuttuğu Tahran’a karşı “ortak tutum” önerdi… 

Bu işleri yapacak örgütü var elinde. 

Bu yüzden NATO’nun önemini belirtiyor, özellikle de 5. maddeyi hatırlatma gereği duyuyor… 

*** 

Yeni dönemin gündem başlıklarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sıraladı: 

 
2 https://tr.sputniknews.com/infografik/201902021037435090-abd-diger-ulkeler-ic-isleri-mudahale/ 

https://tr.sputniknews.com/infografik/201902021037435090-abd-diger-ulkeler-ic-isleri-mudahale/


“Çin’in yükselişi, 

Siber saldırılar, 

Yıkıcı teknolojiler, 

İklim değişikliği, 

Rusya’nın istikrarsızlaştırıcı davranışları 

Ve; 

Terör tehdidi” dedi… 

Vallahi aynen öyle dedi: “Terör tehdidi… 

Terör örgütü olarak nitelendirdikleri PKK’yı koyunlarında büyütüyorlar o başka tabii ki. 

Ne yaman çelişki… 

*** 

Biden, Pekin’in, “insan hakları ve demokrasi” alanındaki ihlalleri ile uluslararası ekonomide 

“haksız rekabet” yaratan adımlarını yakından takip ettiklerini ve bu konuları gündeme 

getirmeye devam edeceklerini söyledi. 

“Haksız rekabet” silahı ile Çin’i durdurabilecek mi göreceğiz. 

“İnsan hakları” masalını ise çok dinledik. 

Anlaşılan, bundan sonra ana akım medyada, Uygur Türklerini sıkça izleyeceğiz… 

*** 

AB Konsey Başkanı Charles Michel: 

“Rusya, Çin veya İran gibi ‘otokratik rejimler’in saldırılarına karşı ‘kural temelli’ uluslararası 

düzeni birlikte daha güçlü savunabilecekleri” görüşlerini ileri sürdükten sonra; 

“Tekrar hoş geldin Amerika” dedi… 

“Otokratik rejimler” arasında bizi de sayıyorlar mı acaba? 

Yoksa, “sizi de bu katagoriye dahil ederiz ha” diye aba altından sopa mı gösteriyorlar? 

Avrupa’nın abisi Almanya’nın Başbakanı Merkel, Avrupa ile ABD arasında görüş ayrılıkları 

olabileceğine işaret ederek, “işbirliği”nin önemini vurguladı. 

Ukrayna konusunda Rusya’yı eleştiren Merkel, transatlantikle yeni bir sayfa açmaya hazır 

olduklarını ekledi… 

Almanya eski rotasına girdi… 

*** 



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Avrupa stratejik özerkliği” 

kavramının ABD’den uzaklaşmak anlamına gelmediğini söyleyerek, “NATO’nun beyin 

ölümü gerçekleşti” sözlerinden çark etti… 

Fransa’nın da rotası belli… 

*** 

1963’ten beri her yıl şubat ayında Münih’te düzenlenen bu konferansa, bu yıl Türkiye’den 

katılan olmadı… 

İyi ki gitmedik. 

Fazla geri gitmeye gerek yok: 

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi ile ilgili ne 

demişti onu anımsatalım: 

“Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK’nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi 

en güçlü şekilde kınıyoruz.” 

Tercümeye hacet var mı? 

Müttefik bir ülkenin açıklamasına benziyor mu bu ifadeler? 

Gerçi, ABD tarafı “müttefiklik” meselesine açıklık getirmişti: 

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, göreve başlamadan önce Senato’da soruları yanıtlarken; 

Türkiye için “Sözde stratejik müttefikimiz” ifadesini kullanmıştı. 

Hangi akla hizmetse, her zamanki gibi anlamamış gibi yaptık. 

PKK’ya hem terör örgütü deyip, hem de on binlerce TIR silah yardımı yapan ABD’ye; bütün 

bunlara rağmen “güvenen” ve “müttefik” kabul edenler var. 

Ne yazık ki bu aymazlar sabah-akşam televizyonlarda bizi ikna etmeye çalışıyorlar! 

“Demokrasi getirme”nin ne anlama geldiğini uygulamaları ile defalarca izah eden ABD 

Başkanından, Türkiye için de “güçlü demokrasi vurgusu”
3
 yapmasını istemekle ne 

istendiğini hala anlayabilmiş değilim… 

Anlayan varsa bir adım öne çıksın. 

“Tekrar hoş geldin Amerika”!.. 

 
3 https://www.yenisafak.com/gundem/chpli-cevikoz-bidenden-beklentimiz-demokrasi-ve-ozgurluk-vurgusu-

3576038 

https://www.yenisafak.com/gundem/chpli-cevikoz-bidenden-beklentimiz-demokrasi-ve-ozgurluk-vurgusu-3576038
https://www.yenisafak.com/gundem/chpli-cevikoz-bidenden-beklentimiz-demokrasi-ve-ozgurluk-vurgusu-3576038


 

YANNİS VASİLİS!.. 

16 Şubat 2021  

(İHANETİN TRAJİK ÖYKÜSÜ) 

Bafralı komando İbrahim’in hikayesini
1
 30 Kasım 2018 tarihinde bir internet sitesinde 

okumuştum. 

Okumanızı öneririm; “nereden nereye” sorusuna güzel bir yanıttır. 

Ailesinden Rum kökenli olduğunu öğrenen bu kişinin, PKK propagandalarının etkisinde 

kalmasını hiç de yadırgamıyorum. 

Can tatlıdır ve bazılarında hainlik genetiktir! 

İbrahim öyküsünün sonunda, Yannis Vasilis adını aldı ya, siz ona bakın. 

Ardından Şırnak’ın Uludere İlçesine (Roboski) yerleşen Yannis Vasilis’in, Pençe Kartal 2 

Operasyonu ile ilgili konuşması istendi. 

Kim bilir şimdi nerelerdedir! 

Vasilis İbrahim, nihayet PKK’ya yakın Mezopotamya Ajansı üzerinden ABD’ye diyetini ödedi: 

Terör örgütü PKK tarafıdan 2015-2016 yılları arasında rehin alınan; MİT, polis ve asker 13 

kişinin yaşamını yitirdiği Gare Operasyonu’nu “ iç siyaset uğruna yapılmış katliam”
2
 olarak 

nitelendirdi… 

Hiç şaşırmadım!.. 

*** 

 
1 https://www.demokrathaber.org/roportajlar/komando-ibrahim-neden-yannis-vasilis-oldu-h35573.html 

2 http://mezopotamyaajansi27.com/tum-haberler/content/view/124980 

https://www.demokrathaber.org/roportajlar/komando-ibrahim-neden-yannis-vasilis-oldu-h35573.html
http://mezopotamyaajansi27.com/tum-haberler/content/view/124980


10 Şubat’ta başlayan operasyon sırasında; kontrol altına alınan bir mağarada yapılan 

aramalarda, alıkonulan 13 vatandaşın naaşlarına ulaşıldığını belirten Milli Savunma Bakanı 

Hulusi Akar, “Masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omzundan, diğer 12 

vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir. Böylece 

PKK’nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür“
3
 dedi. 

48 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, sağ olarak ele geçirilen iki teröristin verdiği 

bilgiye göre, esirleri mağara sorumlusu öldürdü. 

Terör örgütünün sözde tutukevi olarak kullandığı mağaranın; 3 giriş, 9 oda ve 7 de demir 

kapısı var… 

*** 

Şehitler, Malatya Adli Tıp Kurumu’na getirildiler. 

Malatya Valisi Aydın Baruş, otopsi çalışmaları sonucu 10 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini, 

“evlatlarımızın yakın mesafeden ateş edilmesi suretiye 12’sinin baş bölgesinde, 1’inin 

ise göğüs bölgesinde mermi giriş çıkışı olduğu tespit edilmiştir”
4
 dedi. 

Başsavcılık tarafından şehitlerin ailelerine naaş görgülerinin yaptırılacağı açıklandı… 

*** 

Operasyonda 3 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı…
5
 

*** 

“Çözüm süreci”nin sona erdirilmesinin ardından yaşanan çatışmalarda; MİT’in Yurtdışı Etnik 

Bölücü Faaliyetler Başkanı olduğu belirtilen E.P. ile MİT İnsan Kaynakları Yöneticisi olduğu 

belirtilen A.G. 4 Ağustos 2017’de Süleymaniye’nin Dokan kasabasında kaçırılmıştı. 

Ayrıca PKK’nın kaçırdıkları arasında; Sedat Sorgun, Ümit Gıcır, Semih Özbey, Adil Kabaklı, 

Müslüm Altıntaş, Mevlut Kahveci, Sedat Yabalak, Süleyman Sungur ve Hüseyin Sarı isimli 9 

asker ve polis de bulunuyordu.
6
 

Bugüne kadar Irak’a yapılan en kapsamlı harekat olan Pençe Kartal 2 Operasyonu’nun 

amacı bu vatandaşlarımızı kurtarmaktı… 

83 milyon yurttaşımızın başı sağ olsun… 

 
3 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-bakan-akar-alikonulan-13-vatandasimizin-naaslarina-

ulasildi-6259049/ 

4 http://www.malatya.gov.tr/pkk-teror-orgutu-tarafindan-sehit-edilen-13-sehidimiz-ile-ilgili-basin-aciklamasi 

5 https://www.trthaber.com/haber/gundem/pence-kartal-2-harekatinda-3-asker-sehit-oldu-555453.html 

6 https://kronos34.news/tr/operasyonunun-bittigini-duyuran-akar-13-vatandas-magarada-olu-bulundu/ 

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-bakan-akar-alikonulan-13-vatandasimizin-naaslarina-ulasildi-6259049/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-bakan-akar-alikonulan-13-vatandasimizin-naaslarina-ulasildi-6259049/
http://www.malatya.gov.tr/pkk-teror-orgutu-tarafindan-sehit-edilen-13-sehidimiz-ile-ilgili-basin-aciklamasi
https://www.trthaber.com/haber/gundem/pence-kartal-2-harekatinda-3-asker-sehit-oldu-555453.html
https://kronos34.news/tr/operasyonunun-bittigini-duyuran-akar-13-vatandas-magarada-olu-bulundu/


 

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI “CAN SİMİDİ” 
DEĞERİNDEDİR!.. 

8 Şubat 2021   

Farklı düşünceleri dinlemeyenler, kendi düşüncelerini test edemez ve geliştiremezler. 

Nokta. 

İşte size farklı bir düşünce: 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, yeni bir anayasa yapılması için tartışmayı 

başlattı.
1
 

16 Nisan 2017 tarihli referandumla kabul edilen Anayasa, “mühürsüz” oldukları için 

“geçersiz” olan oyların, YSK tarafından “geçerli” kabul edilmeleri sonucu yürürlüğe girmiştir. 

Zurnanın “zırt” dediği yer burasıdır! 

Yeni Anayasa ile 9 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildi. 

Yeni sistem iki buçuk yılda eskidi… 

 
1 https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/erdoganin-anayasa-aciklamasina-bloombergden-dikkat-ceken-

yorum-6247861/ 
 

https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/erdoganin-anayasa-aciklamasina-bloombergden-dikkat-ceken-yorum-6247861/
https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/erdoganin-anayasa-aciklamasina-bloombergden-dikkat-ceken-yorum-6247861/


Elimizdeki veriler bunlardır… 

*** 

Başlayalım: 

Reis, bütün önemli yetkilerin kendisinde toplanmasına olanak sağlayan bu Anayasanın, 

neresinin değiştirilmesini istiyor? 

Bu soruya açık-seçik yanıt vermiyor nedense. 

Muhtemelen, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve daha çok da uygulama ile kısıtladığı 

özgürlükleri geri vereceğini taahhüt edecek! 

Ne kadar da inandırıcı! 

Ya da mevzuatın, “AB müktesebatına uyumu” gerekçesini kullanabilir… 

Ben kendi adıma Reis’in bütün vaatlerine inanırım!.. 

Vardır mutlaka bir bildiği… 

*** 

Gelin bu hafta tahminler üzerinden gitmek yerine, somut durumu irdeleyelim: 

Yeni fikirler ancak bu zeminde tartışılabilirler. 

Acı ama gerçek: 

Mevcut sistemde, Reis’in bir daha seçilmesi çok zor görünüyor. 

Anayasamız 101 ve 116.maddelerine göre, Cumhurbaşkanının üçüncü kez seçilmesine; 

ancak süresi bitmeden, Meclisin erken seçim kararı alması halinde olanak tanınıyor.
2
 

  

Meclis dediğimiz, Cumhur İttifakı’dır zaten. 

Millet İttifakı ise toplamanın etkisiz elemanı gibidir… 

*** 

Bak sen şu beğenmediğimiz Anayasaya: 

 
2 Anayasa Madde 101 – (Değişik: 21/1/2017-6771/7 md.)     Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, 

yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk 
tarafından seçilir.Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı 
seçilebilir. Anayasa Madde 116 – (Değişik: 21/1/2017-6771/11 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye 
tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte 
yapılır. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2709&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 
 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2709&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5


Erken seçim kararı alabilmek için dahi, yine anayasa değişikliği gerekiyor. 

Cumhur İttifakı’nın ise Meclis’te anayasa değiştirecek çoğunluğu yok. 

337 oyu olan ittifakın, anayasa değişikliği için gerekli 360 oyu bulabilmesi için muhalefetten 

katılacak 23 oya daha ihtiyacı var! 

Ne kadar kötü bir durum, değil mi? 

Dolayısıyla Millet İttifakı katılmadıkça, Erdoğan’a 2023’te emeklilik yolu gözüküyor… 

Hal böyle olunca, Millet İttifakı’nın her fırsat buldukça “erken seçim” istemesini anlamak 

mümkün değil!.. 

Onların da vardır bir bildiği mutlaka… 

*** 

Erdoğan, kendisinden sonra seçilecek Cumhurbaşkanının, bu kadar yetkili olmasını sakıncalı 

gördüğü için, anayasa değişikliği yapmayı kafasına koymuş olabilir mi acaba? 

Çok mu zor bir soru oldu? 

Yeni bir anayasa yaparak; görev ve yetkilerini
3
 diğer organlar (Yasama, Yürütme ve Yargı) 

ile paylaştırmayı düşünüyor olabilir mi? 

Bu seçeneği olasılık dışı görenler için ikinci bir seçenek sunuyorum: 

Mevcut Anayasa ile 2023 yılında yapılacak seçimde, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı 

adayı yüzde 50 +1’i tutturamayabilir! 

Ne korkunç bir şey düşünebiliyor musunuz? 

Bu yakın tehlikeyi bertaraf etmek için; önce Cumhurbaşkanı seçilme ile ilgili sayı 

sınırlamasını üçe çıkartılıp; seçilme oranını yüzde 50 +1’den yüzde 40 +1’e çekerek ve 

“ittifak” seçeneğini de mevzuattan çıkartıp, cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda 

sonuçlandırma şeklindeki dâhice bir senaryonun anayasaya sokulması için bir anayasa 

değişikliği düşünülüyor olabilir mi? 

Çok mu uzun bir cümle kurdum! 

Ancak bu şekilde Erdoğan’ın ömür boyu iktidarda kalması sağlanır! 

*** 

Her iki seçenekte de muhalefetin desteğine ihtiyaç vardır. 

Nokta. 

Muhalefetin desteğini alabilmek için, Erdoğan’ın bazı “ödünler” vermesi şarttır. 

 
3 https://www.tccb.gov.tr/cumhurbaskanligi/gorev_yetki/ 

 

https://www.tccb.gov.tr/cumhurbaskanligi/gorev_yetki/


Millet İttifakı’nın “tav” olacağı ödünleri araştırmaya gerek yoktur. 

Muhalefetten 23 milletvekilinin “ikna” (!) edilmesi yeterlidir. 

Erdoğan, bu şekilde direksiyonu yeniden toparlayabilir ve kamyonu uçuruma yuvarlanmaktan 

kurtarabilir. 

“İleri demokrasi”lerde, “yüksek siyaset” böyle yapılır; sırası geldiğinde “Rus ruleti”ni de 

oynamak mecburiyeti vardır. 

Merminin kimin kafasında patlayacağını, düello günü geldiğinde görebileceğiz… 

*** 

Rus ruleti oynayacak aktörleri başka yönleriyle tanıtmadan önce, iki küçük hatırlatma yapmak 

istiyorum: 

Anayasa Mahkemesinin (AYM), “hak ihlalleri” ile ilgili verdiği kararları, siyasi iktidar “öğüt”
4
 

olarak algıladığı için uygulamıyor. 

Yargı organları neden bu Yüksek Mahkemenin kararlarını uygulamıyorlar, onu henüz 

öğrenebilmiş değilim! 

“Hukuk Devleti” olduğumuzdan olabilir mi? 

Bu yüzden olsa gerekir; AYM, son verdiği kararda; mahkemenin verdiği kararların 

“bağlayıcılığına” vurgu yapmak zorunda kalmıştır: 

“Mahkemelerin ve kamu gücünü kullanan diğer organların, AYM kararlarını 

uygulamaktan veya gereğini yerine getirmekten kaçınamayacağı” ifade edildikten sonra, 

Anayasa hükümlerine uymamanın ilgililer açısından “cezai, idari ve hukuki sonuçlar 

doğuracağının açık olduğu”nu belirtme ihtiyacı hissetmiştir…
5
 

“Diğer organlar” ve “ilgililer” ile anlatılmak istenen: Yasama, Yürütme, Yargı organları ile 

İdare ve kişilerdir… 

Gerçekten bu haberi duymamış olabilir misiniz?! 

*** 

Siyasi iktidar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi6 ile kararlarına uymayı taahhüt ettiğimiz 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını da tanımıyor, iyi mi? 

Belki bunu duymamış olabilirsiniz! 

 
4 https://www.milliyet.com.tr/siyaset/sentoptan-aymye-berberoglu-tepkisi-ogut-vermesi-yetki-asimidir-

6422772 

5 https://www.dha.com.tr/politika/aymnin-berberoglu-icin-verdigi-ikinci-hak-ihlali-kararinin-gerekcesi-

aciklandi/haber-1810058 
 
6 https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf 

https://www.milliyet.com.tr/siyaset/sentoptan-aymye-berberoglu-tepkisi-ogut-vermesi-yetki-asimidir-6422772
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/sentoptan-aymye-berberoglu-tepkisi-ogut-vermesi-yetki-asimidir-6422772
https://www.dha.com.tr/politika/aymnin-berberoglu-icin-verdigi-ikinci-hak-ihlali-kararinin-gerekcesi-aciklandi/haber-1810058
https://www.dha.com.tr/politika/aymnin-berberoglu-icin-verdigi-ikinci-hak-ihlali-kararinin-gerekcesi-aciklandi/haber-1810058
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf


Anayasamızın 90. Maddesine7 göre; Anayasaya aykırılıkları söz konusu olduğunda; 

Anayasaya aykırılığı ileri sürülemeyen; Anayasa hükümlerinden önce uyulması gereken ve 

yasa hükmünde olan uluslararası sözleşmelere uymayan bir siyasi iktidar düşünebilir 

misiniz? 

Ben düşünemem, ama bir tane görüyorum! 

İşte şurada duruyor… 

*** 

İşte size yeni dediğim fikrim: 

Ülkeyi Anayasa Mahkemesi kararlarına “uymuyorum, saygı da duymuyorum”
8
 çizgisinde 

yöneten Sayın Cumhurbaşkanımız ile yeni anayasa çalışmalarına katılmak, AKP 

iktidarına hayat öpücü vermek gibidir… 

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e veya “Geliştirilmiş Parlamenter Sistem”e dönme 

umuduyla yeni anayasa çalışmalarına yeşil ışık yakılması halinde; önümüze açılacak ufkun, 

bugünden daha iyi olacağını kimse garanti edemez. 

Kadir Mısıroğlu gibi bir Atatürk ve Cumhuriyet düşmanını baş tacı eden; Milli Mücadele 

döneminde İngilizlerin desteği ile gerici isyanları teşvik ve Kuvayı Milliye’yi düşman ilan eden 

Teali İslam Cemiyeti’nin yöneticisi İskilipli Atıf için; 95. ölüm yıl dönümünde devlet erkânı ile 

anma töreni düzenleyen
9
 iktidar bana güven vermiyor arkadaş… 

Keşke bu cümleyi soru cümlesi halinde kurabilseydim! 

Böyle bir anlayışla yapılacak olan yeni anayasada “Cumhuriyet’in kazanımları”nı korumak 

olanaksızdır! 

AKP ile yeni anayasa yapma çalışmalarına girmek, Y-CHP için siyasi intihar olacaktır!.. 

*** 

Biraz da kayıplarımızı hatırlatayım: 

Herkesin bildiği gibi, 2017 Anayasa değişikliği ile Meclisin “bütçe yapma” hakkı elinden 

alındı; “yasama yetkisi” önemli ölçüde budandı; “yürütmeyi denetleme” görevi ise işlevsiz 

hale getirildi. 

 
7 Anayasa Madde 90- Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar 

hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 
md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların 
aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri 
esas alınır. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2709&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 

8 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-aymnin-kararina-saygi-duymuyorum/528587 

9 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cumhuriyet-dusmanini-anan-devlet-erkaninin-basindaki-ciftci-

iskiliplinin-izinde-1811881 
 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2709&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-aymnin-kararina-saygi-duymuyorum/528587
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cumhuriyet-dusmanini-anan-devlet-erkaninin-basindaki-ciftci-iskiliplinin-izinde-1811881
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cumhuriyet-dusmanini-anan-devlet-erkaninin-basindaki-ciftci-iskiliplinin-izinde-1811881


Yetmezmiş gibi bir de “taraflı” Cumhurbaşkanı benimsendi. 

Böylece “kutuplaşma”nın anayasal dayanağı konulmuş oldu… 

Türk toplumunun ezici çoğunluğunun sağcı-muhafazakâr görüşlü olması gerçeğini göz ardı 

ederek hareket edenler, kendi yanılgılarını tekrar ederek siyaset dünyasından yok olup 

gitmişlerdir. 

Bu benim tespitim değildir. 

Kutuplaştırıcı siyasetten her zaman muhafazakâr çoğunluk kazançlı çıkar! 

Buna rağmen yüzde 50 +1 oranı nedeniyle, AKP’nin iktidardan düşürülmesi olanak 

dâhilindedir… 

Erdoğan’sız bir AKP’nin, kısa sürede dağılacağı, siyasi yorumcuların neredeyse üzerinde 

ittifak ettiği bir tespittir. 

Yeni koşullara “evet” diyerek girilecek olan yarışın galibi bellidir: 

Reis… 

*** 

AKP’nin olduğu gibi, bu oyunda ana muhalefetin de bazı dezavantajları vardır: 

Bunların başında Atatürk’ün partisini Dersimli Kemal gibi; 6 Ok’a bağlılığı şüpheli, ilkesiz, 

ideolojisiz, işbirlikçi ve çapsız bir siyasetçinin yönetiyor olması gelir. 

Seçmenin önüne; Erdoğan mı Kılıçdaroğlu veya onun gösterdiği aday mı tercihi 

konulduğunda sonuç bellidir: 

Erdoğan… 

Çünkü bu senaryo daha önce denenmiştir! 

Türk halkı, kırk katır mı kırk satır mı dayatmasında, her zaman ehven-i şer olanı seçeceğini 

defalarca göstermiştir… 

*** 

O bakımdan; lekesiz, ayıpsız ve kayıpsız yeni bir lider ve kadro ile 2023 seçimlerine 

hazırlanmaktan başka çıkar yol kalmamıştır. 

Bu nedenle, CHP seçmeninin önündeki öncelikli iş; yeni anayasa çalışmalarına katkı vermek 

değildir. 

Bir an önce; CHP’yi, muhalefeti toparlayacak; güven veren, Atatürk İlke ve Devrimleri’ne 

yürekten bağlı kadrolara teslim etmenin yollarını bulmak şarttır. 

Asıl bunun için kafa yormak gerekmektedir… 

Ne olup bittiğini herkes işitiyor zaten, siyasi partilerin görevi haberleri, kendi bakış açılarına 

göre sunmak değildir!.. 



*** 

Kişisel kanaatim odur ki: 

Her ne kadar görüntü öyle değilse de Y-CHP, yeni anayasa çalışmalarına yol verecektir. 

Zira zaten Anayasayı tanımayan Erdoğan’ın, 2023 seçimlerini -muhtemelen şaibe katılacağı 

veya CHP’nin hile yapacağı gerekçesi ile- tanımaması olasılık içerisindedir. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki gibi… 

Böyle bir durumun yaşanması halinde, Bay Kemal ve ekibinin bir kez daha Ankara’dan 

İstanbul’a “Hak, Hukuk, Adalet Yürüyüşü” yapması, zevahiri kurtarmaya yetmeyecektir. 

O zaman Dersimli Kemal’in genel başkanlığı tartışılmaya başlanacaktır… 

Sakın öyle bir şey olmasın! 

Bunların öyle çarşıda-pazarda esip gürlediklerine bakmayın; o günler akıllarına geldikçe 

ayaklarının altından topraklar kaçmaktadır! 

Buna yemin edebilirim… 

*** 

Bu yüzden, kendi siyasi ömürlerini uzatmak için yeni anayasadan; “Türk, Türklük, Atatürk 

gibi sözcüklerin çıkartılması, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın çekince konulan 

maddelerinin imzalanması vb. gibi”
10

 bazı malum ödünler karşılığında, yeni anayasa 

çalışmalarına Sorosçu Kılıçdaroğlu ile ekibinin katılacağını ön görmekteyim. 

Bu çalışmalar sonucunda karşımıza gelecek yeni duruma göre vaziyet almak, onların daha 

çok işine gelir. 

Bu necip Millet neleri unutmadı ki! 

Bu mükemmel senaryo ile halkın iktidarı önünde, halkın partisinin engel olduğu inancının 

yerleşmesi, bir süre daha ötelenebilir. 

O bakımdan, yeni anayasa çalışmaları hem iktidarın, hem de muhalefetin can simididir… 

Faturayı da keselim: 

Her zaman olduğu gibi faturayı yine halk ödeyecektir… 

 
10 https://www.youtube.com/watch?v=eFJB2eTusUU 

https://www.youtube.com/watch?v=eFJB2eTusUU


 

MEHMET ALİ ÇELEBİ GERÇEK BİR ÇELEBİ 
OLDUĞUNU KANITLADI 

2 Şubat 2021   

Türkiye’nin birinci sıradaki gündemini bu hafta da konuşamayacağız. 

84 milyonun kilitlendiği CHP’deki istifalarla ilgili bizim de söyleyeceklerimiz var. 

Önce gerçek gündem hakkında birkaç saptama yapalım: 

Başkanlık koltuğunu devralan Joe Biden döneminde de ABD’nin PKK/YPG’ye desteği artarak 

devam edeceği anlaşılıyor. 

Rudaw’a konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: 

“Sahada IŞİD’e karşı mücadelede aslan payını alan DSG, yetenekli ve kararlı bir askeri ortak 

olmaya devam ediyor” vurgusunu yaptıktan sonra, “Suriye halkının geleceği için insani 

ihtiyaçları karşılamak, gerekli istikrar ve güvenliği sağlamak adına desteğimize devam 

edeceğiz” dedi… 

ABD, Suriye halkının “insanı ihtiyaçları” için elinden geleni yapacakmış! 

Suriye’nin “istikrar ve güvenliğini sağlamak” başlıca dertleriymiş!.. 

*** 

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Ayn el Arab’ın (Kobani) terör örgütü DEAŞ’tan 

alınmasının 6. yıl dönümünde YPG’yi kutladı... 

YPG, PKK’nın Suriye’deki koludur… 



Kutlanan aslında ABD’nin kara gücü olan PKK’dır… 

*** 

ABD, yanıbaşımıza, 30 adet “Black Hawk” helikopteri konuşlandırdı. 

Yunanistan, ABD’nin Batı Trakya bölgesine askeri yığınak yapmasına izin verdi. 

Helikopterler, Dedeağaç’taki Dimokritos Havalimanı’nda ağustos ayına kadar kalacaklar. 

Belli ki, ABD, “boğazları kullanmadan Karadeniz’e çıkma” planını, Bulgaristan üzerinden 

hayata geçirecek. 

Lozan’ı delme planı da diyebileceğimiz bu hamlenin amacının, Türkiye’yi kuzeyden, Rusya’yı 

güneyden kuşatmak olduğu son derece açıktır. 

Uzun vadede Orta Asya’daki Türk devletleri üzerinden Çin’i de Kuzeyden kuşatma planının 

ön hazırlığıdır. 

“Dost ve müttefik” olarak ezberlediğimiz Amerikalıların, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi hidro-

karbon kaynaklarından yararlandırmamak için yapmadıkları cambazlık kalmadı. 

Irak ve Suriye’nin kuzeyinde “Kürt Devleti” kurdurmak için de tam seferberlik ilan ettiler… 

Düşmanca tavırlarını gizlemeyen ABD, Türkiye’deki iktidarı düşürmek için muhalefete destek 

vereceğini de söylemekten çekinmiyor. 

Bu koşullar altında Başkan Biden’i herkesten önce kutlamak; Türkiye için “demokrasi 

vurgusu” yapmasını istemek hainliklerin en büyüğüdür; düşmanla işbirliğidir, beşinci kol 

faaliyetidir… 

Başkan Biden’i en iyi tarif edenlerden biri Soner Polat’tı. 

Soner Polat27 Ocak 2016’da, onu iki yüzlü Roma tanrısı “Janus”a benzetmişti. 

Bir yüzü Kürt, bir yüzü Rum demişti… 

*** 

Umudunu Biden’e bağlayanların elindeki en önemli silah, ne yazık ki, emperyalizme diz 

çöktürenlerin kurduğu CHP’dir. 

CHP, bugün Y-CHP’ye dönüştürülerek emperyalizmin hizmetine verilmiştir. 

O bakımdan istifalar son derece önemlidir ve tartışılmalıdır. 

Yorumcuların arkası gelecek dediği, son istifaları bu bağlamda değerlendirelim: 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in yorumu iğrenç ve her zamanki gibi seviyesizcedir. 

Mehmet Ali Çelebi ve arkadaşlarının istifasını “Saray’ın operasyonu” olarak nitelemek, Y-

CHP’nin bir “ABD projesi” olduğunu gizlemeye yetmeyecektir! 

*** 



Başta esas duruşunu hiç bozmayan kahraman komutan Teğmen Mehmet Ali Çelebi olmak 

üzere, istifa tercihini kullanmak zorunda kalan diğer iki milletvekilini yürekten kutluyorum. 

Ergenekon ve Balyoz davalarını destekleyen işbirlikçiler; Davutoğlu, Babacan, 

Karamollaoğlu, Akşener, Gül ve Bahçeli gibi yanar döner siyasetçilerle, CHP koridorlarından 

karşılaşmamak isteği, alkışlanacak bir siyasi duruştur. 

Siyasette eğilip bükülmeyen Mehmet Ali Çelebi’yi bu dik duruşu nedeniyle bir kez daha 

kutluyorum… 

*** 

Mehmet Ali Çelebi, Kara Harp Okulu’nu birincilikle bitirmiş; Ergenekon davasında 41 ay 

tutuklu kalmış; kararlılığını ve çizgisini hiç bozmamış Atatürk’ün askeridir. 

Acaba böyle birini Dersimli Kemal neden milletvekili seçtirmiştir? 

Can alıcı soru budur. 

Cevabını veriyorum: 

Ergenekon tertibi başladığı tarihlerde; CHP’nin başında Baykal vardı ve bu 

davanın avukatlığına soyunmuştu. 

AKP Genel Başkanı Erdoğan ise aynı davada savcı olmakla övünüyordu. 

FETÖ’nün bir kaset kumpası ile Baykal’ı istifaya mecbur bırakmasından sonra, CHP Genel 

Başkanlığına oy birliğine yakın bir destekle getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ergenekon ve 

Balyoz davaları karşısındaki duruşunu hatırlatmak istiyorum: 

Kendine verdiği utanılacak isimle, Dersimli Kemal: 

İki CHP milletvekilinin de tutuklu olduğu bu davaların sanıklarını sahiplenmek şöyle dursun; 

“CHP’yi darbecilerin yanında göstermemek gerekir” diyerek, bu davaların sanıklarını 

peşinen “darbeci” olarak ilan etmiştir. 

Bu kadarla da kalmamış, “Ordu darbecilerden temizlenmeli” diyerek, kumpas davalarına 

destek vermiştir. 

Özetle Dersimli, kamuoyuna şu mesajı vermiştir: 

Bu davalarla Ordu darbecilerden temizlenmektir… 

*** 

İlanihaye bu ayıbı sırtında taşıyamayacağını anlayan Bay Kemal; söz konusu davaların en 

gözde sanıklarından olan Teğmen Mehmet Ali Çelebi’yi, bu ayıbını örtmek için İzmir’den 

milletvekili adayı göstermek zorunda kalmıştır. 

Böylece, önceki işbirlikçi tutumunu unutturmaya çalışmıştır… 

Olayı bu yönüyle değerlendirmek gerekir… 

*** 



Teğmen Mehmet Ali Çelebi, CHP milletvekili olarak görev yaptığı süre içerisinde, çizgisini hiç 

bozmamış, yeri geldiğinde parti disiplinine de uyarak, yönetime gerekli uyarıları yapmıştır. 

Kendisine verilen cevap ilginçtir: 

“CHP’de genel başkana mektup yazılmaz.” 

CHP’yi ele geçiren 10 Aralık Hareketi’nin yöneticilerince, kolayca kontrol edebileceklerini 

sandıkları Çelebi’nin yazılı uyarılarına yanıt verilmeyerek onu etkisiz eleman haline getirmeyi 

denemişlerdir. 

Bekledikleri gibi olmadı gelişmeler… 

Çelebi, CHP seçmenini ve Türk halkını uyarma görevini Y-CHP’den “istifa” ederek yerine 

getirmiştir. 

Kendisini bir kez daha kutlarım… 

Gerçek bir çelebidir… 

*** 

Y-CHP’nin ABD’ye olan ilkesiz bakışı, HDP/PKK ile işbirliği yapması, FETÖ’ye karşı 

yapılan operasyonlara karşı durması, AKP artıklarını “dost” olarak ilan edişi, Ekmelettin 

İhsanoğlu ve Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanı yapmak için olağanüstü çaba sarf etmesi, 

Türkiye’nin ulusal çıkarları konusundaki duyarsızlığı, Cumhuriyet’in kuruluş 

felsefesini sulandırması gibi konular birlikte değerlendirildiğinde; Y-CHP’nin Atatürk ve 

arkadaşlarının CHP’si olmaktan çok uzaklaştığı apaçıktır. 

Son dönemde tek adayla kongrelere gitme kararı alması, kurultay delegelerini Genel 

Merkezden atamadan farksızdır. 

Büyük Kurultay’a tek genel başkan adayı ile gidilmesi ise parti içi demokrasinin nasıl 

işlediğinin en çarpıcı kanıtıdır. 

Hal böyle olunca, CHP’yi geri almak da oldukça zorlaşmış, hatta imkansız hale gelmiştir… 

O bakımdan, istifa etme yerine parti içerisinde kalıp mücadele verme yolu tıkanmıştır. 

İstifa ederek görevini yerine getirmekten başka yolu kalmayan bu yurtsever gerçek CHP’li 

milletvekillerini, bir kez daha kutluyorum… 

Emperyalizmi ahtapot gibi düşünürsek, Türkiye’deki kolu Y-CHP’dir. 

Y-CHP güçlendikçe bölgede Amerika güçlenecektir. 

Bölge halklarının başına iyice bela olacaktır… 



 

CEHALET SEN ÇOK YAŞA!.. 

26 Ocak 2021  

Bir kıssadan alınacak hisse, yerine göre tecrübelerin en büyüğüdür. 

Bazen bir resim bile, aklın almayacağı kadar mesajla yüklü gelir. 

Gün gelir, bir tatlı melodi dinlenir; insana neler neler anlatır. 

Bazen, kitaplar dolusu bilgi bir bakışta saklanır. 

Biraz şiire benzedi ama değil… 

 

Bu haftaki yazımızın girişi ünlü bir düşün adamızdan olsun: 

“Okumayan, yazmayan, düşünmeyen toplumlar içten içe çürürler. Türkiye böyle bir sürece 

sokulmuştur. İş bitirmeye köşe dönmeye koşullandırılmış bir toplum eninde sonunda bu 

hovardalığın faturasını öder. Gidiş o gidiştir…” dedi Uğur Mumcu… 

Uğur Mumcu’nun vurgusu ne yazık ki, doğrulandı… 

 

İçişleri Bakanlığının 23 Ocak günü yaptığı açıklamada: 

“Militan! İthamında bulunmak; vali ve kaymakamlarımızın halk nezdinde gözden 

düşürülmesine ve saygınlığının yitirilmesine neden olabilecek, ayrıca eleştiri niteliğini aşan, 

fikir niteliği bulunmayan, küçük düşürücü ve aşağılayıcı bir ifadedir” denildi. 

İçişleri Bakanlığı benim ilk göz ağrımdır; 46 yıl önce kendimi ilk denediğim, ayaklarımın 

üzerinde durmayı öğrendiğim, memuriyetteki ilk deneyimimin geçtiği çok özel yerdir. 



Üst düzey yöneticilerinin hemen tümü; ya Mülkiye mezunu idi ya da Hukuk. 

Onlarla aynı havayı teneffüs etmek bile özel bir eğitim-öğretim sayılırdı. 

Merkeze alınan valiler, müfettiş yapılan emniyet müdürleri, valiliğe atanan merkez valileri, 

genel müdürler, genel müdür yardımcıları her biri ayrı bir ünite gibi çalışırlardı. 

Kurşun kalemle yazdıklarını mütalaalarını daktilo etmenin ayrıcalık olduğunu şimdi 

anlıyorum. 

Hele de “iki hilalli”, “üç hilalli” dosyaları ellemek dahi müthiş bir güven duygusu veriyordu… 

Böylesine donanımlı ve yüksek hafızalı bir bakanlığın, yukarıdaki gibi bir açıklama yapmasını 

okuyunca utandım. 

Yerin dibine girdim vallahi… 

Bu seviyeye düşürülen Dahiliye Vekaletine bakan olarak atasınlar, gidersem şerefsizim… 

 

Fazla da uzatmayıp doğruca Türk Dil Kurumunun Sözlüğüne gidelim. 

Militan: 

Fransızca “militan” sözcüğünden dilimize geçmiştir. Üç anlamı ile kullanılmaktadır. 

1.Bir düşüncenin, bir görüşün başarı kazanması için savaşan, mücadele eden kimseye 

“militan” deniyor. 

2.Bir siyasal örgütün etkin üyeleri de “militan” olarak isimlendiriliyor. 

3. Mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftarlar için de “militan” 

sözcüğü kullanılıyor… 

 

CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek, bir konuşmasında; hâlihazırdaki vali ve kaymakamları 

kastederek “Vali militan, kaymakam militan” ifadesini kullanmış.
1
 

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı yukarıdaki açıklamayı yaparak, Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş.
2
 

Bakanlığın açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da 

“militan” söylemini demokrasiye, hukuka ve millet egemenliğine açıkça bir saldırı olarak 

değerlendirmiş.
3
 

Yetmemiş; AKP Sözcüsü Ömer Çelik, mikrofonu almış: 

 
1 https://www.youtube.com/embed/fRDNk4OvuNs 

2 https://www.youtube.com/embed/fRDNk4OvuNs 

3 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101231043643432-fahrettin-altun-militan-soylemi-demokrasiye-

hukuka-ve-millet-egemenligine-acikca-bir-saldiridir/ 

https://www.youtube.com/embed/fRDNk4OvuNs
https://www.youtube.com/embed/fRDNk4OvuNs
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101231043643432-fahrettin-altun-militan-soylemi-demokrasiye-hukuka-ve-millet-egemenligine-acikca-bir-saldiridir/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101231043643432-fahrettin-altun-militan-soylemi-demokrasiye-hukuka-ve-millet-egemenligine-acikca-bir-saldiridir/


“Vali ve kaymakamlarımıza ‘militan’ denilerek ahlak dışı ifadelerle saldırılmasını kınıyoruz” 

demiş.
4
 

Bu açıklamaları duyan “vuvuzelalar”
5
 açmışlar ağızlarını, yummuşlar gözlerini… 

Bir tekinin bile sözlüğe bakıp, “militan” ne demek diye merak ettiğini sanmıyorum. 

Valiler ve kaymakamlar bir siyasi partinin militanları dahi olsalar, mücadelelerinde “zor 

kullanma” veya “yasa dışı yollara” sapma söz konusu olamayacağı için Berhan Şimşek, 

“militan” sözcüğünü üçüncü anlamıyla kullanmış olamaz. 

Geriye kalıyor sözcüğün ilk iki anlamı ki, her iki anlamda da; küçük düşürme, millet 

egemenliğine saldırı ve ahlak dışılık söz konusu değildir. 

Doğru ve objektif olan Şimşek’e sözlerini açıklatmak olduğu halde, bu yola başvurmayıp, 

fırsatı ganimet bilerek; ve alenen sözcüğün anlamını değiştirip, yeni bir tartışma başlatmayı, 

kasaba siyasetçilerinin kurnazlığı olarak değerlendirmek gerekir… 

 

Biraz geri gidelim: 

7 Mayıs 2019 günü Y-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Grup Toplantısında; 

YSK’nın İstanbul Seçimlerini iptal etmesine yönelik kararı değerlendirirken: “ 

“Oturuyorlar, iptal kararı veriyorlar YSK içindeki çete mensubu 7 sözde hakim” demişti.
6
 

Tekrar Sözlüğe gidelim: 

“Çete” sözcüğü Bulgarca’dan dilimize girmiştir. 

1. Yasa dışı işler yapmak ve etrafındakileri korkutmak amacıyla bir araya gelmiş 

topluluk, anlamında kullanılmaktadır. 

Bir anlamı daha var: 

2. Ordu birliklerinden olmayan silahlı küçük birlikler için de “çete” sözcüğü 

kullanılmaktadır. 

Kurtuluş savaşındaki çeteler böyle birliklerdi. 

Kılıçdaroğlu YSK’ndaki yüksek hâkimler için bu sözcüğü kullanırken birinci anlamı ile 

kullandığı son derece açıktır. 

Ayrıca verdikleri kararlar kesin olan bu kurulun yüksek hâkimlerine “sözde hâkim” demişti. 

 
4 https://www.trthaber.com/haber/gundem/omer-celik-vali-ve-kaymakamlarimiza-ahlak-disi-ifadelerle-

saldirilmasini-kiniyoruz-549990.html 

5 Vuvuzela; bazen lepatata diye, bazen de Güney Afrika zurnası diye adlandırılan, Güney Afrika yöresine ait 

üflemeli bir çalgı, 61 cm boyunda ve 100 gram ağırlığındadır. Herhangi bir tuş veya tonlama deliği fonksiyonuna 
sahip olmayıp, sadece üfleyen kişinin ritmine bağlı olarak ses çıkarır. 
6 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/kilicdaroglu-grup-toplantisinda-konusuyor-9-4708060/ 

https://www.trthaber.com/haber/gundem/omer-celik-vali-ve-kaymakamlarimiza-ahlak-disi-ifadelerle-saldirilmasini-kiniyoruz-549990.html
https://www.trthaber.com/haber/gundem/omer-celik-vali-ve-kaymakamlarimiza-ahlak-disi-ifadelerle-saldirilmasini-kiniyoruz-549990.html
https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/kilicdaroglu-grup-toplantisinda-konusuyor-9-4708060/


Ne o hâkimler ne de başka bir devlet yetkilisi bu açıklama hakkında suç duyurusunda 

bulunmamıştı. 

Bugün Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanına “sözde Cumhurbaşkanı” denmesi üzerine kızılca 

kıyameti koparanlar o gün ses çıkarmamıştı… 

Berhan Şimşek hakkında yersiz olarak yapılan suç duyurusu acaba Kılıçdaroğlu için neden 

yapılmamıştır? 

Yoksa Kılıçdaroğlu iktidara mı hizmet ediyor? 

Onun varlığı AKP iktidarının devamı için bir garanti mi? 

 

Son söz: 

Bir sözcüğün ne anlama geldiği sözlüğe bakılarak öğrenilir. 

Siyaset adamlarının ağzına bakarak değil. 

Sözcüklerin anlamını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez… 

Düşünme ve araştırma tembelliği içerisinde olan geniş yığınlar var olduğu sürece, benim 

söylediklerime itibar edilmez. 

Tıpkı Küfe’den gelen adamı kimsenin dinlemediği gibi… 

Hadi bu kıssayı da 
7
 nolu dipnottan okuyun da bitirelim… 

Muaviye’nin dişi deveyi erkeğinden ayıramayan 10 bin adamı vardı. 

Peki, bizde kaç adam var? 

Eyy Cehalet ne büyüksün sen, varlığınla çok yaşa! 

Bitmez tükenmez sermaye ve cesaret kaynağısın!.. 

 
7 Bir gün Hz. Ali’nin taraftarlarının yoğun olduğu Küfe’den, bir Arap, devesiyle Şam’a gelmiş. Şam sokaklarında 

dolaşırken biri ona yanaşmış: 

• Ver o dişi deveyi bana! demiş. Tartışma büyümüş, Küfe’den gelen adam, “Bu deve benimdir, üstelik dişi 
değil, erkektir” diye itiraz etmişse de anlaşamamışlar. Konu Muaviye’ye yansımış. 
Halk meydanda toplanmış… Muaviye, Küfe’den gelenle Şam’da deveye sahip çıkan yerliyi dinledikten 
sonra, kararını açıklamış: 

• Bu dişi deve Şamlınındır! 
Sonra toplananlara dönmüş ve sormuş: 

• Ey cemaat, bu dişi deve kimindir? 
Cemaat hep birlikte bağırmış: 

• Şamlınındır! 
Küfeli şaşkın bir vaziyette devesinin ardından bakakalırken, Muaviye onu yanına çağırmış: 

• Ey Küfeli, dinle! Sen de ben de biliyoruz ki, bu deve senindir ve dişi değil, erkektir. Ama sen Küfe’ye 
dönünce gördüklerini Ali’ye anlat ve de ki: “Ey Ali, Muaviye’nin, dişi deveyi erkekten ayırt edemeyen, o 
ne derse evet diyen 10 bin adamı var! Ayağını denk al!” 

 



 

ŞAKA GİBİ Mİ ŞİİR GİBİ Mİ?.. 

19 Ocak 2021  

“Dışarıda silahlı ve sopalı adamların olduğu duyumunu aldık!”
1
  

Dışarıda silahlı ve sopalı adamlar her zaman vardır. 

Devletin olmadığı yerde, boşluğu silahlı ve sopalı adamlar doldurur. 

Bu dünyanın her yerinde böyledir… 

Ve buna “mafya düzeni” derler… 

 
1  https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/kilicdaroglu-ilk-kez-acikladi-sokaga-cagirmadik-cunku-1832515/ 

https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/kilicdaroglu-ilk-kez-acikladi-sokaga-cagirmadik-cunku-1832515/


*** 

“Hükumet destekli” demek uygun düşmese de “hükumeti destekleyen” silahlı ve sopalı 

adamlar, öncelikle kendilerini muhalifler üzerinde denerler. 

Y-CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na, Çubuk’ta katıldığı şehit cenazesi sırasında yapılan 

linç girişimi buna tipik örnektir. 

Bir başka şehit cenazesinde önüne atılan mermi ise açık bir tehdit. 

Bu tür olaylara karşı, yeterince tepki göstermeyenlere de kuşkusuz sıra gelecektir. 

Öyle fatura ödemeden, muhalefet etmek, bize göre değilmiş meğer! 

Sonra seçmen ne der değil mi!?.. 

*** 

Bu uygulamanın öncesini bilmek, can güvenliği açısından şarttır. 

Yakın geçmişe kısaca göz atalım: 

5 Ekim 2018 gecesi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in evinin önüne gelen bir grup 

“Bozkurtlar burada” diye slogan attılar.
2
  

Akşener: 

“Buraya gelen 50 kişiden şikâyetçi olmadım. Çünkü onlar gariban çocuklar” demişti. 

Gerçekten de şikâyetçi olmadı Hanımefendi. 

Mayıs 2019’da asker kökenli Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, 7 kişinin sopalı 

saldırısına uğradı. 

Demirağ, Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanıyordu. 

30 Ağustos 2020’de beş kişilik bir grup, Kadıköy’de TİP Hatay Milletvekili Barış Atay’a “vatan 

haini” diyerek saldırdılar. 

Atay’ın kaburgaları kırıldı. 

Daha sonra Alaattin Çakıcı, hapisten çıktı; Y-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir 

mektup yazarak, “fasulye kazığı”nı hatırlattı. 

“İleri demokrasi”lerde böyle olaylara sıkça rastlanıyor demek ki!.. 

*** 

Bu güzelim ülkede sokak kabadayılığının arkasında kimler var; azmettiricilerine ulaşmak 

mümkün müdür? 

Devlet bu işlerin neresindedir? 

 
2 https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/iste-dun-gece-yasananlar-2663565/ 

https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/iste-dun-gece-yasananlar-2663565/


Bu tür saldırıları yapanlar, ellerini kollarını sallayarak ortalıkta dolaşırsa; eylemleri, yapanların 

yanında kar kalmıyor mu? 

Can ve mal güvenliğinin olmadığı bir ülke görüntüsünün vereceği zararın, karşılığında nasıl 

bir yarar elde ediliyor anlamak mümkün değildir… 

Böyle konuşmakla acaba ben de dayağı hak etmiş oluyor muyum?.. 

*** 

İlginçtir, olaylar neredeyse birbirinin aynıdır: 

BİRİNCİ BÖLÜM 

15 Ocak 2021 günü Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, kapısının 

önüne çıktı. 

Neden kapısının önüne çıktığını söylemesi gerekmiyordu ama söyledi: 

“Cuma namazına gidecektim” dedi. 

Cuma namazına giden bir adamın önünü 5 kişi kestiler. 

Biri silahının kabzası ile başına vurdu. 

Çizgi filmlerindeki gibi, tabii ki. 

Diğerleri, sopayla vücudunun değişik yerlerine vurdular. 

Özdağ’ın şoförü, silahını çekip saldırganlara doğrulttu: 

Öyle kaçtılar… 

Sonra her zamanki gibi hastaneye gidildi; Özdağ’ın kafasına 17 dikiş attılar. 

Sol elinin iki parmağının kırıldığı tespit edildi. 

Değerlendirmesini üç sözcükle dile getirdi: 

“Bu bir siyasi saldırıdır” dedi… 

*** 

Mağdur, beyin kanamasından ölebilirdi! 

Hukuk tecrübeme ve bilgime güvenerek söylüyorum: Saldırganlar tasarlayarak adam 

öldürmeye teşebbüsten yargılanmalılar. 

Kullandıkları araçlar, adam öldürmeyi elverişlidir ve kendi iradeleri ile eylemlerini 

sonlandırmadılar. 

Dolayısıyla yakalandıklarında, “adli kontrol şartıyla serbest” bırakılamazlar… 

Ben savcı olsaydım öyle yapardım… 

İKİNCİ BÖLÜM 



15 Ocak 20121 günü Eski Ülkü Ocakları Başkanı Afşin Hatipoğlu akşam evine giderken 

maskeli kişilerin saldırısına uğradı. 

Ne tesadüf değil mi? 

Selçuk Özdağ da aynı gün saldırıya uğramıştı. 

Saldırganlar fazla mesai yapmış olabilirler mi? 

Hatipoğlu, avukattır ve KRT TV’de program sunuculuğu yapıyor. 

KRT TV, bugünlerde CHP’ye yakın duruyor! 

Mağdur, neden saldırıya uğradığını ise şöyle açıklıyor: 

“Saldırganlar kaçarken ‘konuşmalarına dikkat et’ dediler”. 

Hatipoğlu, iyi bir hukukçudur; taşı gediğine yerleştirdi: 

“Türkiye’de yaşadığımı hatırlatan saldırganların kimler olduğunu merak ediyorum” dedi. 

Azmettirenleri merak etmiyor belli! 

İyi mi?… 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Orhan Uğurlu: 

O da Yeniçağ Gazetesi yazarı, ayrıca gazetenin Ankara temsilciliğini yapıyor. 

Askerliğini komando olarak bitirmiş; birkaç kişinin onu dövmesi, öyle kolay değil. 

Bir sabah evinin önünde arabasına bineceği sırada, üç kişinin saldırısına uğradı. 

Saldırganlardan şoför olan, korkusundan kiralık aracı Uğurlu’nun üzerine sürdü. 

O da saldırının nedenini şöyle açıklıyor: 

Saldırganlar, “MHP’den geliyoruz, MHP’yi eleştirme, Ülkücüler bunun hesabını sorar” 

dediler. 

Uğurlu, bir değerlendirmesinde: 

“Bahçeli yetmiyor, Erdoğan’a Saadet gerek” demişti. 

Bir de: 

“Erdoğan ile Bahçeli neler konuştular?” sorusunu sormuştu. 

Selçuk Özdağ: 

“Orhan Uğurlu, 13 Ocak günü benim söylediklerimi yazdığı için saldırıya uğradı” diyor. 



13 Ocak günü Uğurlu, (3) nolu bağlantıyı “tık”layarak okuyacağınız yazıyı
3
 yazmıştı. 

Dayağı hak etti mi, siz takdir edersiniz artık! 

Ziya Paşa’nın cezalandırılma anlayışı
4
 ile yazıyı değerlendirirsek; önce “nush”, ardından 

“tekdir” demişti; “kötek” en son yapılacak işti; gördüğünüz gibi hiçbirine uyulmadı!.. 

*** 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İlk kınama mesajı Adalet Bakanından geldi: 

Saldırganların adalet önünde hesap vereceklerini söyledi. 

Ardından Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasını duyduk: 

“Uğurlu’ya saldıranların üçü yakalandı, firarı olan dördüncü sanığın yakalanmasına 

çalışıyoruz” dediler. 

Yakalananlar, suçlamaları kabul ettiler! 

MHP Derince Teşkilatı “twiter” hesabından yapılan paylaşımda: 

“Yapanın ellerine sağlık” diyerek üzüntülerini farklı bir şekilde dile getirdi! 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: 

“Bu hareketin delisi çoktur, talimat filan dinlemiyorlar” dedi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 

“Menfur saldırıyı kınıyorum.” 

Meclis Başkanı Şentop: 

“Faillerin en kısa zamanda yakalanıp adalete teslim edileceğine inanıyorum” dediler… 

Bu kadarını beklemiyordum şahsen!.. 

*** 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Dikkatimi çeken bir hususu paylaşmak isterim: 

 
3 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/devlet-bahceliye-cok-agir-elestiriler-57966yy.htm 

4 Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir 

Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir 
Nush: Nasihat, öğüt; Tekdir: Azarlama, paylama; Kötek:Sopayla atılan dayak. 
https://www.malumatfurus.org/nush-ile-uslanmayana-etmeli-tekdir-tekdir-ile-uslanmayanin-hakki-kotektiri-
atasozu-sanan-kose-yazarlari/ 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/devlet-bahceliye-cok-agir-elestiriler-57966yy.htm
https://www.malumatfurus.org/nush-ile-uslanmayana-etmeli-tekdir-tekdir-ile-uslanmayanin-hakki-kotektiri-atasozu-sanan-kose-yazarlari/
https://www.malumatfurus.org/nush-ile-uslanmayana-etmeli-tekdir-tekdir-ile-uslanmayanin-hakki-kotektiri-atasozu-sanan-kose-yazarlari/


Kişisel kanaatim odur ki; solcuların sokak ortasında ölesiye dövülmesinin haber değeri 

yoktur. 

Öldürülürlerse, ancak üçüncü sayfalarda yer alabilirler. 

Ülkücülerin bir birlerini mafya yöntemleri ile cezalandırılmalarına ise bu sıralar sıkça 

rastlıyoruz. 

Hep birinci sayfadan haber oluyorlar. 

“Dinini değiştireni öldürün”
5
 geleneği ile yetişip, “Davadan döneni vurun”

6
  noktasında 

uzun süre mesai yapan anlayışın; bugünlerde sadece “kara kötek”le yetinmesine yine de 

şükretmek gerekir!.. 

Şükürler olsun!.. 

 

 
5 “Dinini değiştireni öldürün” 

“Mesela Kuran, insanlara tam bir inanç özgürlüğü tanırken, Sünniliğin bağrından çıkan Hanefi, Şafi, Maliki ve 
Hanbeli gibi mezheplerin bazıları ‘dinden çıkanları, dinlerini değiştirenleri yani mürtedleri‘ öldürün der.” 
https://www.facebook.com/groups/192091011146759/permalink/325048107851048/ 
Ayrıca bknz: 
https://sorularlaislamiyet.com/dinini-degistireni-oldurun-hadisine-gore-murted-olan-oldurulur-mu 

6 “Bu davadan döneni vurun (!) ben dönersem beni de vurun !..“ 

https://www.bursaarena.com.tr/makale/amp/96 
 

https://www.facebook.com/groups/192091011146759/permalink/325048107851048/
https://sorularlaislamiyet.com/dinini-degistireni-oldurun-hadisine-gore-murted-olan-oldurulur-mu
https://www.bursaarena.com.tr/makale/amp/96


 

SARI ÖKÜZÜ VERİNCE “GÖKKUŞAĞI”NA MECBUR 
OLURSUN!.. 

11 Ocak 2021   

Ne olup bittiğini doğru bir şekilde anlayabilmek için, önce etkili ve yetkili ağızların ne 

dediklerini bilmek gerekir. 

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasını protesto eden öğretim üyeleri ile öğrencilere 

destek vermek amacıyla, Y-CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eylemcilerin 

arasına girerek poz verdi. 

Siyasi partilerin il başkanları ne zamandan beri öğrenci eylemlerine katılıp destek açıklaması 

yapmaya başladılar?.. 

Fikirleri Kılıçdaroğlu ile bire-bir örtüşen Canan Hanıma, bu görüntüler pek yakıştı… 

*** 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaftancıoğlu için “Zaten kendisi DHKP-C militanıdır” dedi. 

Protestocu öğrencilerden haklarında yakalama kararı çıkartılan 28 kişiden 22’si, sabaha karşı 

evleri basılarak gözaltına alındılar. 

Yeni Rektör Melih Bulu, bu öğrencilerle ilgili olarak ”17 öğrenci tutuklandı, sadece ikisi 

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi” dedi, diğerlerini terör örgütleri ile ilişkilendirdi. 

AKP Genel Başkanı Erdoğan, “Bu işin içerisinde teröristler var” diyerek, “terörist” 

vurgusunu sürdürdü. 



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aynı şekilde eylemci öğrencileri terör örgütleri ile 

irtibatlandırdı… 

*** 

Değişik medya organlarında “Gözaltına alınan 45 öğrenciden 21’i daha serbest bırakıldı” 

şeklinde haberler okuduk. 

Dikkatinizi çekerim; haberlerde “daha” sözcüğü kullanıldı! 

Meğer gözaltına alınan öğrencilerin 24’ü Perşembe günü serbest bırakılmıştı. 

Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ve çiçeği burnundaki rektörün “terörist” ilan ettiği ve sabaha 

karşı evleri basılarak gözaltına alınan öğrencilerin tümünün serbest bırakılması, 

yargının “bağımsız” olduğunu mu gösteriyor? 

Öğrencilerin serbest bırakılmasına itirazımız olamaz elbette. 

İtirazımız, Anayasal haklarını kullanmak isteyen kişilerin, en yetkili ağızlardan “suçlu” ilan 

edilmelerinedir. 

Bu yargısız bir infazdır!.. 

*** 

Anayasanın 26. maddesine uygun olarak herkes, protesto (düşünceyi yayma) hakkını tek 

başına veya toplu olarak kullanabilir. 
1
  

Protesto eyleminde bulunanların, her zaman haklı zeminde durmaları da şart değildir. 

Düşünceleri hatalı da olabilir… 

Anayasamızın 34. maddesi uyarınca, Toplantı ve Gösteri Yürüyüş hakkını herkes 

kullanabilir.
2
  

Bu hakkın nasıl kullanılacağı ve sınırları yüksek yargı organlarınca belirlenmiştir.
3
  

Yasalara aykırı davranışlar, yetkili ve görevli organlarca saptanarak yargı oranlarınca gereği 

yapılır. 

Yargısız infazlar Türkiye’ye hiç yakışmıyor. 

 
1 Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti 

Anayasa Madde 26 – Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu 
olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet Resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya 
fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla 
yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir. 
2 Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı 

Anayasa Madde 34– Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenleme hakkına sahiptir. 

3 https://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/basin/kararlarailiskinbasinduyurulari/genelkurul/detay/28.html 

 

https://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/basin/kararlarailiskinbasinduyurulari/genelkurul/detay/28.html


Burası Amerika mı? 

*** 

Gelelim eylemcilerin ne istediğine: 

AKP’li bir akademisyenin Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak 

atanması; antidemokratik bulunmuştur. 

Sanki diğer rektörlerin atanmaları demokratikti! 

Bu antidemokratik uygulama ile “akademik özerklik, bilimsel özgürlük ve demokratik 

değerler” açıkça ihlal edildiği savunulmaktadır! 

Bir de “kurumun 150 yıllık kültürüne saygı duyulması” isteniyor. 

Ben asıl bu 150 yıllık kültürle ilgileniyorum… 

*** 

Önce şu antidemokratik bulunan atamanın yasal dayanaklarını görelim: 

Anayasa Madde 130, Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler 

Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanırlar.
4
  

Demek ki, Anayasaya göre rektör atamasında yetkili organ cumhurbaşkanlığıdır. 

Peki, Kanunun belirlediği usul ve esaslar nelerdir? 

Bunları öğrenebilmek için de ilgili yasaya bakmak gerekiyor. 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. Maddesi, “Devlet ve vakıf üniversitelerine 

rektör, Cumhurbaşkanınca atanır” der.
5
  

Anayasanın dediğini tekrar ediyor. 

2018 yılında yapılan bir değişiklikle üniversitelere atanacak rektörler için profesör olma şartı 

dahi kaldırılmıştır. 

O zaman sesiniz çıkmış mıydı?.. 

*** 

Bu atamada mevzuata bir aykırılık yoktur… 

 
4 Anayasa Madde 130 – 

… 
Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim 
Kurulunca seçilir ve atanır. 

5 Yükseköğretim Kanunu: 

Madde 13–a) (Değişik paragraf: 2/7/2018 –KHK-703/135 md.) Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, 
Cumhurbaşkanınca atanır. 



Demek ki neymiş? 

Zamanında “sarı öküzü” vermeyecektik! 

Birazcık açayım isterseniz: 

“Tek adam rejimi”ne geçişe olanak sağlayan; değiştirilmesi dahi teklif 

edilemeyen maddelerin değiştirilmesi hesabına dayalı Anayasa 

Referandumu’na katılmayacaktık. 

Geçersiz oylarla ilan edilen seçim sonucunu kabul etmeyecektik. 

Dışarıdaki “silahlı ve sopalı adamlar”dan tırsmayacaktık. 

Ankara’dan İstanbul’a değil, Türkiye’nin her yerinden Ankara’ya; YSK’ya doğru 

yürüyecektik. 

Halkoylaması yenilenene kadar da oturma eylemi yapacaktık. 

Meşru haklarımızı sonuna kadar kullanacaktık!.. 

*** 

Buna rağmen başarılı olamasaydık; bugün iktidarın meşruiyetini ve meşruiyetini kaybeden 

bir iktidara karşı ne tür eylemlerin yapılabileceğini tartışma hakkını elde edecektik… 

Bize sizin gibi üniversiteler kaybettirdi; korktunuz, sesinizi çıkarmadınız, temel hak ve 

özgürlüklerin budanmasını sadece seyrettiniz! 

Şimdi sıra size geldi; ama ses çıkartacak kimse kalmadı! 

Sizler de bizim gibi, beğenmediğiniz yasalara uyacaksınız! 

“Kültürümüze saygı gösterilsin” gibi zırvalarını bırakıp, tüm yurttaşlar için çağdaş-evrensel 

hukuk değerlerine saygı duyulmasını isteyeceksiniz… 

Önümüze geçeceksiniz! 

Zira biraz da sizlerin sayesinde atı alan Üsküdar’ı geçmiştir… 

*** 

Yine kızdırdılar beni. 

Az kalsın asıl konuyu dağıtacaktık: 

Peki, mevzuata uygun bir atamayı protesto etmek mümkün müdür? 

Elbette ki mümkündür… 

Anayasanın 26 ve 34. maddeleri sınırları içerisinde kalmak koşulu ile böyle bir protesto 

yapılmasında hiçbir engel yoktur. 

Şöyle de denebilir: 



Boğaziçi Üniversitesi’nin öğretim üyeleri ve öğrencileri Anayasa’nın 130. Maddesi ile 

Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesinin kendileri için uygulanmamasını isteyebilirler 

mi? 

Elbette isteyebilirler! 

Lafı gevelemeyin, onu istiyorsunuz zaten… 

Ne demişler, isteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara… 

İktidarı değiştirdiğinizde; yasaları da değiştirip, isteklerinizi yasalara geçirtirsiniz… 

Olur biter!.. 

*** 

Başka bir gerçeğin daha altını çizmeden geçmeyelim: 

Bu protestocu arkadaşlar gerçekten çok zeki, iyi eğitilmiş ve okumuş çocuklardır. 

Bunda kuşkumuz yoktur. 

Elimde olsa, tüm isteklerini yerine getirirdim. 

Çoğu kişi gibi ben de tüm hak ve özgürlükleri hakkıyla kullanabilsinler isterdim. 

Hatta kendilerine bazı “imtiyazlar” verilmesini dahi kabul edebilirdim. 

Ama elimde öyle yetkiler yok ki!.. 

*** 

Başka ne istiyordu bu arkadaşlar? 

Üçüncü paragrafta yazmıştık: 

“Kurumun 150 yıllık kültürüne saygı duyulmasını” istiyorlardı. 

Bakınız burası çok önemlidir. 

Kurum dedikleri, Boğaziçi Üniversitesi’dir, yanlış anlaşılmasın sakın. 

O halde, konuyu tam olarak anlayabilmek için bu arkadaşlara destek verenlerin, kurumun 

150 yıllık kültürünü bilmesi gerekiyor… 

*** 

Ben biraz araştırdım: 

Boğaziçi Üniversitesi’nin “kurum” olarak tarihi 1863 yılına kadar gidiyor. 

“Kurum”un eski adı Robert Koleji’dir. 

Halen Arnavutköy’de İngilizce eğitim yapan İstanbul Amerikan Robert Lisesi adıyla, özel 

bir eğitim kurumu olarak hizmet veriyor. 



Bu okulun yükseköğrenim veren bölümü, 10 Eylül 1971’de Devlete devredilerek Boğaziçi 

Üniversitesi kurulmuştur. 

Bu tarihten sonra Boğaziçi Üniversitesinin Robert Koleji ile bir ilişkisi kalmadı. 

Yani, artık orası da bir Devlet üniversitesidir. 

Bu ünlü üniversitemizin geçmişini de bilelim ki, “150 yıllık kültür”ün ne olduğunu 

anlayabilelim: 

Robert Koleji, Cyrus Hamlin ve Christopher Robert adındaki iki Amerikalı tarafından, 

Osmanlı Devleti bünyesinde “Amerikan usulü eğitim vermek amacı” ile kurulmuştur. 

Amerika Birleşik Devletleri sınırları dışında kurulan ilk Amerikan okuludur… 

Robert Koleji’nden “Amerikan usulü eğitim”le ne adamlar yetişmiştir!
6
  

*** 

Çok mu uzattık? 

Peki, bitirelim… 

Göstericiler arasında dalgalanan LGBTI7 bayrakları pek çok kişi gibi benim de dikkatimi 

çekti. 

Öğretim üyeleri ile öğrencilerin rektör atamasını protesto eylemlerinde, bu bayrağı açmanın 

nedenini çok merak ettim, halen de ediyorum. 

Göstericilere Berlin’den destek verenlerin de aynı gökkuşaklı bayrağı dalgalandırdığını 

gözlemledim. 

Demek ki, en iyi eğitim veren dünya çapındaki üniversitemizde de cinsiyet yönelimi farklı 

olanlar var ve bu kişiler; bu fırsattan yararlanarak; ne giydikleri, kimi sevdikleri ve aslında 

kim olduklarıyla bağlantılı olarak kendilerini ifade etmek, eşit haklara sahip 

olduklarını haykırmak istediler.
8
  

Onlar için bu fırsatı değerlendirmek normal olabilir; diğerlerine ne demeli? 

Y-CHP’nin oldukça ilgilendiği
9
 ve huzurlu olmaları için 22 maddelik kanun teklifi verdiği

10
 bu 

kişileri, yakından tanımak istediğinizi tahmin edebiliyorum. 

 
6 https://www.milliyet.com.tr/egitim/robert-kolej-in-150-yili-onuruna-unlu-mezunlar-okula-dondu-1775694 

7 LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, intersex) 

8 https://www.amnesty.org.tr/icerik/lgbti-haklari 

9https://beyazgazete.com/haber/2020/5/7/chp-lgbt-savunuculugunun-merkez-ussu-oldu-5538431.html  

10 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpden-lgbti-bireyler-icin-22-maddelik-kanun-teklifi-586880 

https://www.milliyet.com.tr/egitim/robert-kolej-in-150-yili-onuruna-unlu-mezunlar-okula-dondu-1775694
https://www.amnesty.org.tr/icerik/lgbti-haklari
https://beyazgazete.com/haber/2020/5/7/chp-lgbt-savunuculugunun-merkez-ussu-oldu-5538431.html
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpden-lgbti-bireyler-icin-22-maddelik-kanun-teklifi-586880


Ben Uluslararası Af Örgütü’nün belgelerinden haklarında bir şeyler öğrendim
11

 ama onları 

buradan size aktarmıyorum. 

Çünkü yerim kalmadı, 

Dileyenler 11 numaralı bağlantıyı açıp merak ettikleri soruların yanıtlarını arasınlar, 

dileyenler gökkuşağına benzeyen o bayrağı açsınlar!.. 

 
11 

https://amnesty.org.tr/public/uploads/files/Rapor/TURKEY%20’NOT%20AN%20ILLNESS%20NOR%20A%20CRIM
E’% 

https://amnesty.org.tr/public/uploads/files/Rapor/TURKEY%20'NOT%20AN%20ILLNESS%20NOR%20A%20CRIME'%20LESBIAN%2C%20GAY%2C%20BISEXUAL%20AND%20TRANSGENDER%20PEOPLE%20IN%20TURKEY%20DEMAND%20EQUALITY.pdf
https://amnesty.org.tr/public/uploads/files/Rapor/TURKEY%20'NOT%20AN%20ILLNESS%20NOR%20A%20CRIME'%20LESBIAN%2C%20GAY%2C%20BISEXUAL%20AND%20TRANSGENDER%20PEOPLE%20IN%20TURKEY%20DEMAND%20EQUALITY.pdf


 

TÜRBANLI HAKİMLER!.. 

5 Ocak 2021  

CHP eski İçel Milletvekili ve eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar’ın, bir televizyon 

programındaki “türbanlı hâkim” çıkışı, AKP Genel Başkanı Erdoğan’a aradığı fırsatı 

verdi. 

Yeni yılla birlikte devreye sokulan elektrik ve doğal gaz zamlarını eleştirmek unutuldu. 

Köprülerden geçiş ücretlerine yapılan zamlar görmezden gelindi. 

Reis, bu fırsattan yararlanarak CHP’ye ve “CeHaPe zihniyeti”ne verdi veriştirdi. 

Kılıçdaroğlu, her zamanki gibi yine tuzağa düştü; tartışmayı alevlendirecek sözler 

söyleyerek, Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürdü. 

Sağlar’ın düzeltme açıklamaları ise bir işe yaramadığı gibi tam aksine Erdoğan’ın işini 

kolaylaştırdı… 

*** 

Sağlar, düzeltme açıklaması yaparken: 

“Ben ve benim gibi düşünen milyonlarca yurttaşımız… başı örtülü-başı açık ayrımı 

yapılmadan tüm kadınların dilediği kıyafetle dilediği yerde çalışabildiği”
1
 şeklinde 

dile getirdiği ülke özlemi dahi, laiklik ilkesine tepeden tırnağa aykırıdır. 

 
1 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/turbanli-hakim-cikisiyla-tepki-ceken-saglardan-yeni-aciklama-

6193661/ 

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/turbanli-hakim-cikisiyla-tepki-ceken-saglardan-yeni-aciklama-6193661/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/turbanli-hakim-cikisiyla-tepki-ceken-saglardan-yeni-aciklama-6193661/


Tüm kadınların “diledikleri” kıyafetle, diledikleri yerde çalışması kabul edilebilir mi? 

6 Ok’undan biri “laiklik” olan CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da laiklik 

ilkesini özümsememiş/kavrayamamış bir siyaset adamıdır. 

Türbanın kamu kurumlarına girmesine verdiği katkıyla övünmesi gerçekte utanılacak bir 

durumdur… 

Aynı şekilde, Fikri Sağlar’a tepkisi de ölçüsüz ve yersizdir: 

“Böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyor ve doğru bulmuyorum. Çağın neresindeyiz 

biz? Kişi başörtüsü takar takmaz. Bu onun tercihidir”
2
 demiştir. 

Kamu hizmetlerinin ne şekilde görüleceğini, bu hizmetleri verecek 

olanların tercihine bırakan bir anlayış, laiklik ilkesini benimsemiş olamaz! 

Beklendiği gibi Erdoğan, türban üzerinden avlağına giren Kılıçdaroğlu’nu ve “CeHaPe 

zihniyeti”ni fena halde benzetip ve gündemi değiştirmeyi başarmıştır… 

Y-CHP’nin bu konudaki yanlış stratejisi, ne dinin sömürülmesini engelledi ne de siyasi bir 

yarar sağladı… 

*** 

Sırası geldiği için laikliğin ne olduğunu anlatarak, ne olmadığını hatırlatalım: 

“Laiklik, toplum ve devlet düzeninin akla ve bilime dayalı olmasıdır. 

Din-devlet ayrımı ya da din ve vicdan özgürlüğü, bu bütünün birer parçasıdır. 

Laikliğin ortaya çıkışını zorunlu kılan iki temel neden vardır: 

Birincisi; farklı inançtan insanların barış içinde bir arada yaşamalarını sağlamak. 

İkincisi; değişen koşullara, aklın ve bilimin ışığında çözüm arama yolunu açık 

tutmaktır.” 3 

O bakımdan laiklik, çağdaş devlet yönetimlerinde olmazsa olmaz temel ilkesidir… 

*** 

Çağımızda toplum ve devlet düzeni, bir dinin kurallarına dayandırılamaz. 

Çünkü toplumlar içerisinde farklı dinlere mensup kişiler olabileceği gibi, hiçbir dine 

mensup olmayanlar da vardır. 

 
2 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kilicdaroglundan-fikri-saglara-sert-tepki-ya-cagin-neresindeyiz-biz-

ya-6191727/ 

3 Ahmet Taner Kışlalı 

https://www.academia.edu/35070583/LA%C4%B0KL%C4%B0K_SEK%C3%9CLER%C4%B0ZM_VE_%C4%B0SLAM 
 

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kilicdaroglundan-fikri-saglara-sert-tepki-ya-cagin-neresindeyiz-biz-ya-6191727/
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kilicdaroglundan-fikri-saglara-sert-tepki-ya-cagin-neresindeyiz-biz-ya-6191727/
https://www.academia.edu/35070583/LA%C4%B0KL%C4%B0K_SEK%C3%9CLER%C4%B0ZM_VE_%C4%B0SLAM


Dinsiz birine, bir dinin kurallarını dayatmak, insan hakları ihlali olmaktan başka, o dinin 

kurallarına da aykırılık teşkil eder. 

Devlet, tüm yurttaşların devletidir. 

Kamu hizmetlerinde bulunanlar, dış görünüşleri itibariyle, belirli bir dine mensup 

olduklarını belli etmemeleri gerekir. 

AİHM, AYM ve Yargıtay’ın bu konuda verilmiş harika kararları vardır. 

Burada önemli olan, dini simgelerden vaz geçmeyen kamu personelinin; adil, düzgün, 

objektif hizmet verip veremeyecekleri hususu değildir. 

Asıl önemli olan; hizmet alacak olanların, dini simgelerle hizmet verenler hakkında ne 

düşündükleridir. 

Eğer taraflardan biri, adalet dağıtacak yargıcın dini inancının etkisinde karar verebileceği 

kanısını taşıyorsa, yargıç en doğru karar verse bile, o kişinin kuşkusu giderilemeyecektir. 

Bu şekilde adalete ve dolayısıyla devlete olan güven de sarsılacaktır. 

Ve zaten bu nedenledir ki, hâkim, savcı, polis, asker, doktor, hemşire, öğretmen vb. gibi 

belli meslekleri yapanlar için cübbe gibi özel kıyafetler düşünülmüştür. 

Reform yaparak devlet işlerinden (dinin) kilisenin el çekmesini sağlayan Avrupa 

devletlerinde kıyafet pek sorun olmasa da, bizim gibi tutucu toplumlarda kılık kıyafet hala 

sorun teşkil edebilmektedir… 

*** 

Fikri Sağlar, siyasi bir sembol olan türbanı, başörtüsü ile karıştırmakla tartışmayı 

özünden koparıp şekle boğmuştur. 

Yargıçların, tarafsız ve bağımsız karar vermelerini sağlamak kıyafetle olabilecek bir iş 

değildir. 

Yargıçların anayasal ve yasal yargıç güvencesinin yanında, özlük hakları bakımından da 

idareye bağımlı olmamaları ve özerk bir kurul tarafından işlerinin yürütülmesi şarttır. 

Yürütmeye bağımlı yargının, adil karar veremeyeceğinin tipik örneklerini her gün 

yaşayarak görmekteyiz. 

Yakın geçmişte FETÖ üyesi bayan hâkimler, baş açık görev yapıyorlardı ve liderleri 

türban için “füruat”tır diyordu. 

Bu yargıçlar, belirli bir ideoloji ile donatıldıklarından ona göre kararlarını veriyorlardı. 

Bu olay bile tek başına kıyafetin aldatıcı olabileceğinin tipik bir örneğidir… 

İşin özü, çağdaş hukuk ilkelerini benimsemektedir… 

*** 



Y-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun türban konusundaki tutumu ise hiç samimi 

değildir. 

Başörtülü bir hanımı Parti Meclisi’ne sokması ve fırsat buldukça ekrana çıkartması CHP 

geleneğine hiç yakışmıyor. 

Hele de türbanın Meclis’e girmesini sağlamakla övünmesi, CHP açısından utanılacak bir 

tutumdur. 

Tıpkı, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın çarşaflı kadınlara CHP rozeti takması 

ikiyüzlülüğünde olduğu gibi. 

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyetimizin bel kemiği olan laiklik ilkesini savunacak yerde, içeriğinin 

boşaltılmasına önemli ölçüde katkıda bulunarak, Atatürkçü düşünceye 

doğrudan ihanet etmiştir. 

Fırsat buldukça, din ve dince kutsal sayılan değerleri istismar etme yolunda, gericilerle 

adeta yarışa girişmektedir. 

Kılık Kıyafet Kanun ve Yönetmeliğini çiğnemekle, siyasi bir rant elde edeceğini sanan bu 

zavallının elinden CHP geri alınmadıkça, Cumhuriyetten sapma durdurulamayacaktır… 


